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Bộ trưởng Laura Albanese trao giải cho Paul Nguyễn

Paul Nguyễn nhận giải June Callwood

Hôm thứ Tư 26/04, Bộ Di trú và Công dân vụ Ontario đã trao tặng 18 cá nhân và 6 tổ chức vô vụ lợi đã tích cực phục vụ
Cộng đồng giải thưởng June Callwood Outstanding Achievement Award. Trong số các thiện nguyện viên được vinh danh
có Paul Nguyễn.
“Paul Nguyễn là một chuyên viên điện ảnh đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để phục vụ Cộng đồng Jane và
Finch. Trong hơn 12 năm qua, Paul Nguyễn đã thực hiện hơn 400 phim tài liệu để xóa bỏ định kiến về khu vực này, cải
thiện quan hệ chủng tộc và thúc đẩy sự hiểu biết về các nền văn hóa khác biệt trong cộng đồng đa dạng Jane và Finch”,
văn bản tuyên dương Paul Nguyễn cho biết.
Sinh ra và lớn lên ở khu Jane- Finch, tốt nghiệp phân khoa điện ảnh đại học York, với khả năng chuyên môn và với nhiệt
tình của tuổi trẻ, năm 2004, Paul Nguyễn thiết lập trang mạng Jane- Finch.com.
Qua Jane- Finch.com, Paul Nguyễn muốn thay đổi hình ảnh của khu phố này trước công luận qua việc trình bày và chia sẻ
các sự kiện văn hóa, xã hội cùng những sinh hoạt tích cực của cộng đồng Jane- Finch, một khu vực tập trung nhiều di
dân.
Từ năm 2005 đến nay, Paul Nguyễn đã nhiều lần xuất hiện trong các chương trình truyền thanh, truyền hình và báo in
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Từ năm 2005 đến nay, Paul Nguyễn đã nhiều lần xuất hiện trong các chương trình truyền thanh, truyền hình và báo in
của truyền thông dòng chính: CTV, CBC, CBC, Toronto Sun, Toronto Star, Global National.
Năm 2010, bà dân biểu Judy Sgro đã giới thiệu các thành tích phục vụ Cộng đồng của Paul Nguyễn với Quốc hội Canada.
Với những hoạt động dấn thân vì Cộng đồng, Paul Nguyễn đã từng được Cựu Thị trưởng thành phố Toronto, David Miller
tặng bằng tưởng lục vào năm 2009.
Ngày 27 tháng 6, 2010 trong buổi lễ được tổ chức tại Toronto Congress Centre, Paul Nguyễn, đã được Cựu Tổng trưởng
Đa Văn hóa, Di trú và Công dân vụ, Jason Kenney trao tặng giải thưởng Paul Yuzyk do những thành quả đã đạt được
trong lãnh vực đa văn hóa.
Giải thưởng “June Callwood Outstanding Achievement Award” được trao tặng cho các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng
góp xây dựng Cộng đồng nhân tuần lễ “National Volunteer Week”, được tổ chức từ ngày 23/04 đến ngày 29/04.
Paul Nguyễn hiện là thành viên Hội đồng Quản trị Hiệp hội Truyền thông Sắc tộc và Hội Ái hữu Cựu Sinh viên đại học
York.

 Share  Tweet0

RELATED ARTICLES

Lễ Phục Sinh tại Giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể
April 28, 2017

Buổi gây quỹ yểm trợ lễ tưởng niệm ngày Quốc hận
April 28, 2017

Buổi nhạc Lê Uyên-Phương
April 28, 2017

CHIỀU HÔM, MỘT NGƯỜI KHÁCH LẠ

Đêm Chôn Dầu Vượt Biển

Cảnh báo: mưa làm tăng nguy cơ đất chuồi ở B.C.

Venezuela rút ra khỏi Tổ Chức Các Quốc Gia Châu Mỹ

Hai đoạn đi bộ trên đường Ste. Catherine trong mùa hè

RECENT POSTS











THOIBAO RADIO

http://thoibao.com/le-phuc-sinh-tai-giao-xu-ngoi-loi-nhap-the/
http://thoibao.com/le-phuc-sinh-tai-giao-xu-ngoi-loi-nhap-the/
http://thoibao.com/buoi-gay-quy-yem-tro-le-tuong-niem-ngay-quoc-han/
http://thoibao.com/buoi-gay-quy-yem-tro-le-tuong-niem-ngay-quoc-han/
http://thoibao.com/buoi-nhac-le-uyen-phuong/
http://thoibao.com/buoi-nhac-le-uyen-phuong/
http://thoibao.com/chieu-hom-mot-nguoi-khach-la/
http://thoibao.com/dem-chon-dau-vuot-bien/
http://thoibao.com/canh-bao-mua-lam-tang-nguy-co-dat-chuoi-o-b-c/
http://thoibao.com/venezuela-rut-ra-khoi-to-chuc-cac-quoc-gia-chau-my/
http://thoibao.com/hai-doan-di-bo-tren-duong-ste-catherine-trong-mua-he/

	Paul Nguyễn nhận giải June Callwood
	RELATED ARTICLES
	Lễ Phục Sinh tại Giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể
	Buổi gây quỹ yểm trợ lễ tưởng niệm ngày Quốc hận
	Buổi nhạc Lê Uyên-Phương
	RECENT POSTS
	THOIBAO RADIO
	MICHEAL SHANNON LAWYER
	ADS (SMALL)
	GOOGLE ADS
	THỜI SỰ
	Cầu nối liền Tòa Bạch Ốc với Trung Nam Hải
	Đảng NDP dẫn trước trong cuộc bầu cử lại nghị viện tỉnh bang B.C.
	Ứng cử viên Kevin O’Leary rút lui
	120 người đầu tư gốc Hoa bị lừa mất 9 triệu dollars

	CHUYỆN BÊN NHÀ
	Những ông bà sui chẳng giống ai!
	Những chuyện tâm tình khó giải quyết
	Câu chuyện cổ tích trên núi Cấm
	Những chuyện có lẽ chỉ có ở Việt Nam

	VĂN HÓA
	Đêm Chôn Dầu Vượt Biển
	Vô cùng thương tiếc nghệ sĩ Thanh Sang
	Vào hạ…

	THẾ GIỚI NHỮNG NGÀY QUA
	Sát thủ cầm rìu là thực hay hoang tưởng?
	Thủ tướng Justin Trudeau không bắt đầu một ngày với ly cà phê
	Nước sốt cà chua Pháp, nhưng lại được làm ở Canada.

	THỜI BÁO RADIO
	QC THOIBAO
	SHOWS NHẠC
	QC READY HONDA
	QC THOIBAO
	QC THOIBAO (LARGE)
	GOOGLE ADS
	KINH TẾ TÀI CHÍNH
	Những lỗi lầm dễ bị mất điểm thưởng “big bonus”
	Nhà hàng Taco Bell Canada sẽ bán rượu
	Giá một căn nhà sàn ở ở bờ hồ Ontario đã lên đến trên 1 triệu dollars.
	Số lượng nhà bán được trong tháng 3, lên đến mức kỷ lục.

	TRUYỆN NGUYỄN NGỌC NGẠN
	Đêm dài vô tận(kỳ 9)
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