
TUYÊN BỐ XÁC NHẬN 

 
 
Tôi, Cha Peter-Prayoon Namwong tại 307 đường Mittrapap-Nongkhai, thành 
phố Nakhonratchasima, 30000, Thái Lan, xin trân trọng khẳng định như sau: 

1. Tôi là một linh mục giáo xứ Công giáo, phụ trách một trường học lớn và 
một bệnh viện ở thị trấn Nakhonratchasima, tỉnh Nakhonratchasima. 

2. Tôi là công dân Thái Lan và đã làm việc với người tị nạn Việt Nam từ năm 
1975. 

3. Từ 1975, tôi từng là Linh Mục tuyên úy tại Trại Tạm giam Sikiu, nằm ở 
Quận Sikiu, tỉnh Nakhonratchasima. Vai trò của tôi là giúp đỡ những người 
bị tạm giữ tại đây, chủ yếu là những người tầm trú Việt Nam và Lào. Tôi đã 
giúp họ thực hành đức tin của họ, cùng các khía cạnh nhân đạo và xã hội 
khác, chẳng hạn như giáo dục, thực phẩm và tài chính. 

4. Năm 1996, Trại Tạm giam Sikiu bị đóng cửa (sau khi tạm thời đóng cửa 
năm 1985 và mở cửa hoạt động trở lại vào năm 1991). 

5. Nhiều người bị tạm giữ, cụ thể là những người tầm trú Việt Nam đã không 
được cấp quy chế tị nạn tự động và bị buộc phải trở về Việt Nam. 

6. Vì hiểu rằng những người tầm trú Việt Nam có thể gặp nguy cơ bị truy tố 
khi trở về Việt Nam, nhiều người quyết định ở lại Thái Lan dù không có hỗ 
trợ nào. Ngay cả sau khi Trại Tạm giam Sikiu đóng cửa, tôi vẫn duy trì liên 
hệ mật thiết với rất nhiều những người Việt tầm trú này. 

7. Năm 2006, tôi gặp Trịnh Hội của VOICE và bắt đầu làm việc với anh ta để 
tái định cư những người tầm trú Việt Nam này. 

8. Vào ngày 17 tháng 12 năm 2011, Bản ghi nhớ (MOU) liên quan đến người 
Việt Nam tại Thái Lan đã được Liên Hội Người Việt Canada (VCF), thay mặt 
cho VOICE, ký kết cùng Chính phủ Canada. Bản ghi nhớ này là để những 
người Việt Nam còn cư trú không quy chế (không có giấy tờ tuỳ thân và 
không có quy chế tị nạn) tại Thái Lan có thể nhập cư vào Canada. 

9. Một trong những điều kiện của MOU nêu ra rằng VCF sẽ xác định những 
cá nhân người Việt nào, đang cư trú không quy chế tại Thái Lan, đủ điều 
kiện nhập cư vào Canada, theo một tiêu chí do bản MOU đặt ra. Tiêu chí 
này bao gồm điều khoản cá nhân người Việt cư trú không quy chế tại Thái 
Lan đã rời khỏi Việt Nam từ năm 1984 đến năm 1991 (Tiêu chí). 



10. Vì tôi từng là Linh mục Tuyên úy tại Trại Tạm giam Sikiu từ năm 1975 và 
vẫn duy trì liên lạc với nhiều người Việt tầm trú còn ở lại Thái Lan, tôi có thể 
xác nhận những cá nhân người Việt nào đang sống ở Thái Lan có thể đáp 
ứng Tiêu chí và đã từng cư trú tại Trại Tạm giam Sikiu. Do đó, tôi đã giúp 
đỡ VOICE và tôi giới thiệu tất cả những người Việt cư trú tại Thái Lan hội đủ 
điều kiện nhập cư vào Canada theo MOU, và như vậy là gồm tất cả các cá 
nhân mà cuối cùng họ vừa được tái định cư tại Canada theo tiêu chí của 
MOU. 

11. Tôi xác nhận rằng tất cả thông tin tôi cung cấp cho VCF, VOICE, Chính 
phủ Canada và UNHCR liên quan đến những điều trên là chính xác và đúng 
sự thật. 

12. Tôi xác nhận rằng dựa trên những công việc của tôi với Trịnh Hội và tất 
cả các tình nguyện viên của VOICE, họ đã ứng xử một cách ngay thẳng với 
sự trung thực tuyệt đối trong những việc liên hệ với tái định cư sang Canada 
của các cá nhân Việt Nam cư trú tại Thái Lan. 

13. Vui lòng liên hệ với tôi qua email: peteprayoon@yahoo.com để biết thêm 
thông tin. 
 
 
Xác nhận vào ngày 14 tháng 2 năm 2017 

 
 
 
Người xác nhận: Cha Peter-Prayoon Namwong 

 


