
Chia sẻ cảm động của người Việt Canada trong lễ kỷ niệm 150 năm lập quốc 

 

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1077590 

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2017, một số đông bà con đồng hương Việt Nam tại Toronto đã tổ chức diễn hành kỷ 

niệm 150 năm ngày độc lập Gia Nã Đại. Cùng với cờ Canada và cờ vàng VNCH.  

 

Những người Việt đầu tiên tại Canada là sinh viên học sinh du học từ miền Nam Việt Nam trước năm 1975. 

Nhiều người Việt bắt đầu di cư đến Canada sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, với hàng nghìn người tị nạn từ 

miền Nam Việt Nam để tránh chế độ cộng sản. Từ con số 1.500 người vào cuối năm 1974, cộng đồng người 

Việt tại Canada đã tăng trưởng mạnh và đã lên đến 180.000 người vào năm 2006, trở thành một trong những 

cộng đồng người Việt hải ngoại lớn nhất trên thế giới. Vào năm 2016 thì số liệu mới thống kê là 250 ngàn 

người. 

 

Điều tra dân số năm 2006 cho thấy có 20.980 người tại Canada có quốc tịch Việt Nam, kể cả 5.540 người có 

nhiều quốc tịch. Theo điều tra năm 2001, trên 70% người Canada gốc Việt không sinh ra ở Canada, trong đó 

93% sinh ra ở Việt Nam. Người Canada gốc Việt sống tập trung ở 4 tỉnh bang: Ontario 83.330 (45%); Québec 

33.815 (19%); British Columbia 30.835 (18%), và Alberta 25.170 (14%). Đa số sống ở các vùng đô thị: 69% 

người Canada gốc Việt sống tại khu đô thị của Toronto 56.095; Montreal 30.515; Vancouver 26.110; hay 

Calgary 14.285. 

 

Năm 2015 Thượng nghị sĩ Quốc hội Canada Ngô Thanh Hải đã đưa ra dự luật "Con đường đến Tự do" (Journey 

to Freedom) kỷ niệm Tháng Tư đen và làn sóng người Việt tỵ nạn đến Canada. Mặc dầu có sự phản đối chính 

thức của chính phủ CHXHXN Việt Nam, nhà chức trách Ottawa vẫn muốn xúc tiến vì dự luật này vinh danh 

60.000 người Việt đã "liều mạng sống tìm tự do" và họ đã tìm thấy ở đất nước Canada. Những người Canada 

gốc Việt trẻ sinh ra hoặc lớn lên tại Canada đã theo một số lối sống văn hóa Bắc Mỹ. Trong một số gia đình, 

điều này đã dẫn đến sự cách biệt về văn hóa giữa cha mẹ và con cái. Nhìn chung, những người trẻ tuổi cố gắng 

hòa hợp hai nền văn hóa mà họ kế thừa.  



 
Canada Day 2017 (Picture: Getty Images)  

Happy Canada Day! 

Today is all about celebrating the birth of a rather large country north of the United States of America. 

Home of Justin Trudeau, Crispy Crunch, Justin Bieber, police on horseback and that awesome 90s TV show – 

Due South. 

So grab your maple syrup, life-size cardboard cutout of Ryan Gosling or Avril Lavigne (delete as appropriate) 

and raise a cup of Tim Hortons coffee to the great nation of Canada. 

When is Canada Day? 

Today! Canada Day takes place every July 1. 

What is Canada Day all about? 

 
Canadian flag  (Picture: Getty)  



Canada Day is the date when the nation of Canada was born. 

Back in 1867 three provinces – Scotia, New Brunswick and Canada province – were officially turned into one 

huge country under the Constitution Act. 

Of course ‘Canada province’ didn’t survive and was instead split into Ontario and Quebec with the whole 

country being called Canada. 

Despite Canada coming into existence as a country under the Constitution Act, it didn’t actually gain its full 

independence from the British Empire until 1982. Yes, 1982. 

That happened when the Constitution was repatriated, although the Queen remains the monarch and Head of 

State in Canada. 

Okay. What is Dominion Day then? 

 
(Picture: Getty)  

Dominion Day was a public holiday that was established on July 1 in 1879 and is meant to be a celebration of 

being Canadian. 

However, it didn’t catch on properly until until around 1917 (the 50th anniversary of the Constitution Act) 

because many people in Canada still identified as British citizens. 

The Canadian parliament attempted to rename Dominion Day but it didn’t really work out as nobody could 

agree what it should be called instead. 

Over time – especially around the 100th anniversary of the constitution in 1967 – the day started to be referred 

to as ‘Canada Day’. This was made official in 1982 so Canada now kinda has both. 

 



How do people celebrate Canada Day? 

 
(Picture: Getty)  

There are dozens of parades in Canadaian villages, towns and cities with loads of flag waving. 

The Canadian mounties are out in force too and perform a ‘musical ride with equestrian drills. 

Naturally there are fireworks and feasts too as well as sporting events, songs and dances. 

Is there a song? 

 
Prime Minister Justin Trudeau (Picture: Getty Images)  

There certainly is….. and it is called ‘O Canada’. There’s the national anthem too. Both are below. 



1) NATIONAL ANTHEM: 

O Canada! 

Our home and native land! 

True patriot love 

in all thy sons command. 

With glowing hearts 

we see thee rise, 

The True North strong and free! 

From far and wide, 

O Canada, 

we stand on guard for thee. 

God keep our land 

glorious and free! 

O Canada, 

we stand on guard for thee. 

O Canada, 

we stand on guard for thee. 

https://www.youtube.com/watch?v=kRPGPAnPNa8 

2) O Canada! Our home and native land! 

True patriot love in all thy sons command. 

With glowing hearts we see thee rise, 

The True North, strong and free! 

And stand on guard, O Canada, 

We stand on guard for thee. 

Refrain 

O Canada, glorious and free! 

We stand on guard, we stand on guard for thee. 

O Canada, we stand on guard for thee! 

O Canada! Where pines and maples grow. 

Great prairies spread and lordly rivers flow. 

How dear to us thy broad domain, 

From East to Western Sea, 

Thou land of hope for all who toil! 

Thou True North, strong and free! 

Refrain 

O Canada, glorious and free! etc. 

O Canada! Beneth thy shining skies 

May stalwart sons and gentle maidens rise, 

To keep thee steadfast through the years 

From East to Western Sea, 



Our own beloved native land! 

Our True North, strong and free! 

Refrain 

O Canada, glorious and free! etc. 

Ruler supreme, who hearest humble prayer, 

Hold our dominion within thy loving care; 

Help us to find, O God, in thee 

A lasting, rich reward, 

As waiting for the Better Day, 

We ever stand on guard. 

 

Read more: http://metro.co.uk/2017/07/01/canada-day-2017-when-is-it-what-is-it-why-do-people-celebrate-

and-what-is-dominion-day-6737042/#ixzz4liQ9G53z 
 


