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Liên Hội Sinh Viên Việt Nam tại Ontario là 
một tổ chức phi lợi nhuận được thành 
lập vào năm 1997.
Một đích của Liên Hội nhằm tạo điều kiện 
cho sinh viên các trường đại học được 
gặp gỡ và sinh hoạt để củng cố và duy 
trì nền văn hóa Việt Nam. Để đạt được 
những mục tiêu trên, chúng em luôn cố 
gắng tạo ra những cơ hội cho sinh viên 
và thanh thiếu niên gốc Việt để xây 
dựng, phát triển kết nối giữa tất cả sinh 
viên, cùng cộng tác trên các dự án đầu 
tư để học hỏi lẫn nhau.

Chúng em là một phần của Liên Hội Sinh Viên Việt Nam Bắc Mỹ Châu (UNAVSA), bao gồm 
tất cả các hội sinh viên Việt Nam tại Canada và Hoa Kỳ. Đồng thời UNAVSA là một tổ chức 
phi lợi nhuận và mục đích nhắm vào hoạt động cộng đồng.
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UVSA ONTARIO
PILLARS

Để gây dựng văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử Việt Nam

 Để trau dồi khả năng lãnh đạo, khuyến khích hoạt động 
từ thiện, và thúc đẩy sự đoàn kết giữa các VSAs tại 
Ontario. 

Để tổ chức các hoạt động cộng đồng xã hội, văn hóa
và từ thiện
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UVSA ONTARIO
OUTREACH

Phương Tiện Truyền Thông 
Facebook: 1175 thích

Instagram: 401 người theo dõi
YouTube: 103 subscribers, 35,127 views

IGNITE/Summit số người tham dự
IGNITE XX 2017: 282 người tham dự
SUMMIT 2017: 112 người tham dự
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To foster cultural awareness in Vietnamese culture, 
language, and history

 
To cultivate leadership, encourage philanthropy, and 
promote unity among VSAs in Ontario
 

To organize social, cultural and charitable community 
activities
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Khi hỗ trợ chúng tôi bảo tồn và tôn vinh văn hóa Việt Nam, doanh nghiệp 
của bạn sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi, bao gồm:

Cơ hội tiếp cận với khách hàng: Doanh nghiệp của bạn sẽ được quảng bá 
cho các sinh viên và cựu học sinh từ tất cả trường đại học và cao đẳng ở 
Ontario.

Cơ hội marketing: Logo của doanh nghiệp sẽ được kèm trong các tài liệu 
quảng bá (poster, tờ rơi, trang web)

Tạo quan hệ cộng đồng: được lợi ích qua việc xây dựng một mối quan hệ 
vững mạnh trong cộng đồng người Việt.

Đóng góp có ích: cho việc học, đời sống và trưởng thành của sinh viên tuổi 
trẻ Việt Nam.
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BUỔI DIỄN VĂN HÓA IGNITE

LỄ HỘI VĂN HÓA 

GẶP MẶT NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN NGHIỆP

VSA PHILANTHROPY INITIATIVE

YEAR-END SUMMIT & GALA

UNAVSA LEADERSHIP CONFERENCE
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Buổi Diễn Văn Hóa Ignite là một tập hợp hàng 
năm của Hội Sinh viên Việt Nam từ khắp Ontario 
để giới thiệu và kỷ niệm văn hóa Việt Nam thông 
qua bằng những tiết mục văn nghệ kết hợp với 
âm nhạc Việt Nam. 
Sự kiện này được bắt đầu từ năm 1998 bởi một 
nhóm sinh viên trẻ và nhiệt huyết. Họ làm việc 
không ngừng nghỉ để tạo nên show diễn này cho 
đến khi buổi biểu diễn được bán hết vé. 

Cho đến nay, hội sinh viên Việt Nam vùng 
Ontario vẫn tiếp tục sự kiện này để truyền cảm 
hứng và đoàn kết những bạn trẻ Việt Nam 
đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa qua hình 
thức nghệ thuật. Điều này không thể thực hiện 
được nếu không có sự hỗ trợ không ngừng của 
các hội sinh viên, nhà tài trợ và cộng đồng.
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Để tăng cường hoạt động cộng đồng và 
giúp đỡ trong việc bảo tồn văn hóa Việt 
Nam, hội sinh viên Việt Nam vùng Ontario 
khuyến khích học sinh tham gia vào các 
lễ hội truyền thống như Tết Trung Thu và 
Hội Chợ Tết. Tại những sự kiện này, chúng 
em thường biểu diễn văn nghệ và có một 
quầy để giới thiệu những sự kiện và các 
nhà tài trợ. Chúng em cũng kêu gọi các 
bạn trẻ tham gia các hoạt động từ thiện 
và nhân đạo của chúng tôi.
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Buổi gặp mặt tạo cơ hội cho các sinh viên và người chuyên nghiệp từ những 
ngành khác nhau xây dựng và mở rộng mối quan hệ. Những sự kiện này giúp 
các sinh viên có một cái nhìn vào thế giới chuyên nghiệp và có cơ hội được tư 
vấn; đồng thời tạo điều kiện cho những người chuyên nghiệp chia sẻ kinh 
nghiệm và tuyển dụng.
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CPP là một sáng kiến   của UNAVSA giúp cho sinh viên Việt Nam và các tổ chức cộng 
đồng trong các hoạt động từ thiện. Từ năm 2005, UVSA Ontario và tất cả các VSAs trên 
khắp Bắc Mỹ đã vận động để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận Bắc Mỹ đạt được hiệu 
quả hơn trong các công tác từ thiện. CPP mở ra cánh cửa cho sinh viên cơ hội cộng 
tác với các tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trên phạm vi toàn quốc với chiến dịch 
hướng tới mục tiêu chung và tác động đến thế giới. Những người hưởng lợi CPP trước 
đó bao gồm M.E.M.O., Catalyst Foundation và Kids Without Borders. Trong năm học 
2017-2018, UVSA Ontario đã thành công trong việc gây quỹ và tặng 1050 đô la cho Pa-
cific Links Foundation.
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Hội nghị lãnh đạo UVSA là một 
sự kiện bao gồm các hội thảo 
về giáo dục, hướng nghiệp, 
tương tác và các hoạt động 
xây dựng nhóm nhằm khuyến 
khích thế hệ trẻ cống hiến tài 
năng để trở thành những nhà 
lãnh đạo trong cộng đồng. 
Đồng thời, mục đích của Hội 
nhằm tạo điều kiện để sinh viên, 
các vị lãnh đạo cộng đồng và 
các chuyên gia chung tay xây 
dựng mạng xã hội, thảo luận 
các vấn đề liên quan đến cộng 
đồng người Việt và tìm hướng 
giải quyết những vấn đề đó 
thông qua sáng kiến   của Hội 
nghị.
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Chúng em tổ chức buổi Dạ tiệc để 
bày tỏ lòng tri ân của chúng em đến 
tất cả những người ủng hộ cộng 
đồng sinh viên Việt Nam và củng để 
đánh dấu những thành tựu của VSA 
trong suốt thời gian qua. Buổi dạ tiệc 
này là cơ hội để chúng em cảm ơn 
tất cả các nhà tài trợ và xin dành 
quyền ưu tiên phát biểu đến các Nhà 
tài trợ trong Lễ khai mạc. Những 
người tham dự bao gồm VSAs toàn 
tỉnh Ontario, cựu sinh viên UVSA, các 
thành viên cộng đồng Việt Nam, 
cũng như các nhà tài trợ ủng hộ văn 
hóa Việt Nam. Sự kiện này bao gồm 
dạ tiệc, lễ trao giải và biểu diễn văn 
nghệ.
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Liên Hội Sinh Viên Việt Nam Bắc Mỹ Châu (UNAVSA) tổ chức một hội nghị lãnh đạo hàng 
năm thu hút sinh viên và các chuyên gia trẻ trên khắp Bắc Mỹ. Hội nghị này nhằm thúc 
đẩy và truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo trong cộng đồng người Việt. Vào năm 
2018, UVSA Ontario cử phái đoàn lớn nhất của mình đến hội nghị UNAVSA-15 được tổ chức 
tại Atlanta, Georgia, bao gồm đại diện các khu vực, các thành viên VSA được đề cử giải 
thưởng, và các học giả UNAVSA. Các đại biểu đã tham dự hội thảo và các bài phát biểu 
của các nhà lãnh đạo Việt Nam có ảnh hưởng trong tinh thần kinh doanh, y tế và văn 
hóa. Các đại diện thanh niên Việt Nam tại Canada đã có thể hình thành các mối liên kết 
giữa các quốc gia với các bạn trẻ khác, bổ sung thêm đại diện Canada vào câu chuyện 
Bắc Mỹ về văn hóa Việt Nam.
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- Jennifer Tran, Visionary Scholarship Recipient 2018. 
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Trước đó, tôi nghĩ rằng lĩnh vực tham gia cộng 
đồng của tôi sẽ được bản địa hóa chỉ trong 
GTA. Tuy nhiên, tham dự Hội nghị được bao 
quanh bởi các cá nhân đam mê cùng cấp một 
không gian để truyền đạt tầm nhìn của tôi cho 
một đối tượng lớn hơn và là một tiếng nói cho 
bản sắc người Việt Nam ở Canada. Hội nghị 
cho phép gia tăng các mối liên hệ giữa các cá 
nhân nhưng cũng thu được sự nhận thức về 
niềm tin, mục tiêu và động cơ phi cá nhân cho 
cộng đồng. Tôi đã rất may mắn được tham dự 
Hội nghị thông qua việc giành được Học bổng 
Tầm nhìn do UNAVSA tổ chức và tư vấn cho bất 
kỳ ai quan tâm đến việc đăng ký Hội thảo năm 
tới. Nó thực sự là một kinh nghiệm thay đổi 
cuộc sống với các kỹ năng lãnh đạo đã đạt 
được và tình bạn đã thực hiện.
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Hội sinh viên Việt Nam tại Ontario tạo nhiều cơ hội 
cho bạn quảng bá doanh nghiệp đến các sinh 
viên cũng như cộng đồng người Việt lớn mạnh ở 
Ontario. Chúng tôi mong muốn được giúp bạn đạt 
được thành công và tự hào giới thiệu những lựa 
chọn tài trợ sua đây. Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn 
sàng thảo luận về các quyền lợi của nhà tài trợ.



IIGNITE XXI

IGNITE XXI

IGNITE XXI

IGNITE
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Logo doanh nghiệp và đề cập trong 
trang web của hội sinh viên

Trân trọng giới thiệu trong tài khoản 
mạng xã hội của hội sinh viên

Mời đến tất cả sự kiện của hội sinh 
viên và các cuộc họp

Danh thiếp tại các sự kiện của hội 
sinh viên

Trân trọng giới thiệu trên Ignite và 
Summit poster và trong tờ chương trình

2 vé VIP đến sự kiện Ignite và 
Summit

Trân trọng giới thiệu trên tất cả các 
tài liệu quảng bá Ignite và Summit

UVSA ONTARIO
QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ



IGNITE XXI

IGNITE XXI

- Slideshow loop during IGNITE XXI pre-show,
intermission, and credits

19

Nửa trang quảng cáo trong tờ chương 
trình của Ignite Show và Summit

Chứng nhận danh dự từ ban chấp 
hành UVSA trong show Ignite

Tặng thưởng danh hiệu tài trợ của 
UVSA

Một sự kiện của hội sinh viên được 
đặt tên theo doanh nghiệp

Logo doanh nghiệp, địa chỉ và số 
điện thoại được trình bày trên:
- Cuốn Lịch UVSA Ontario
- Slideshow trước, trong giờ nghỉ và 
cuối chương trình của Ignite/Summit

UVSA ONTARIO
QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ
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NHÀ TÀI TRỢ CŨ

Tài trợ của IGNITE XX

Tài trợ của Leadership SUMMIT 2017
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ẢNH HƯỞNG KINH DOANH

- Suzy Nguyen, Thoi Bao Media Manager

21

Hàng năm, UVSA tổ chức chương trình văn nghệ 
với những tiết mục đặc sắc và nhiều sáng tạo - 
IGNITE - thu hút được sự quan tâm của nhiều tầng 
lớp, nhiều tổ chức cộng đồng, nhằm chung tay 
góp phần giúp cho hoạt động của thế hệ trẻ có 
điều kiện phát triển nền văn hóa Việt.
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- Minhtri Truong, Spirit of Vietnam Radio
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Thay mặt cho tổ chức của chúng tôi, Đài Phát 
Thanh Spirit of Vietnam tại Ottawa, tôi đã có được 
đặc ân là nhà tài trợ cho UVSA Ontario trong nhiều 
năm qua. Chính vì vậy, tôi đã hiển nhiên kiêm 
nhiệm luôn vai trò Thẩm phán cho chương trình 
văn hóa Ignite hàng năm của UVSA. Tôi luôn mang 
ấn tượng mạnh mẽ bởi sự năng động và sáng tạo 
của họ trong việc đưa ra những vấn đề nói lên giá 
trị của văn hóa và xã hội - mà Ignite là một ví dụ 
điển hình. Một điều đáng chú ý gần đây khác là 
Hội Nghị Lãnh Đạo được tổ chức vào tháng 5 năm 
2018, đã tập hợp nhiều diễn giả từ các khu vực 
khác nhau nhằm đáp ứng cho người tham gia 
được tiếp xúc và hiểu sâu hơn những vấn đề về 
cộng đồng sinh viên và cũng từ đó họ có thể tự 
định vị vai trò lãnh đạo trong tương lai. Các sự kiện 
và hoạt động của UVSA Ontario đã thể hiện kỹ 
năng tổ chức rất đáng khích lệ của sinh viên, đồng 
thời họ cũng thiết lập các cơ chế nhằm duy trì và 
cải thiện để có thể đảm bảo mọi hoạt động được 
liên tục và không ngừng phát triển.



@UVSAOntario
www.uvsaontario.org

Chúng em xin chân thành kính chúc quý vị, lời kính chúc sức khỏe và 
thành đạt trong mọi lĩnh vực, luôn

sẵn sàng giúp đỡ và ủng hộ cho tất cả sinh viên Việt Nam, để phục vụ 
toàn thể cộng đồng Việt Nam ngày

một thêm vững mạnh. Chúng em xin chân thành cảm ơn.

Cảm ơn!


