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Thành Phố tưởng niệm 50 năm vụ tai nạn Chuyến Bay Air Canada 621 tại 
Brampton 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 25 tháng 6 năm 2020) – Vào Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 lúc 11 giờ sáng, 
Thành Phố Brampton tưởng niệm 50 năm vụ tai nạn Chuyến Bay Air Canada 621 thảm khốc ở Phía 
Đông Brampton. Các nạn nhân của thảm kịch này sẽ được tưởng nhớ trong một nghi lễ video trực 
tuyến và tất cả các cơ sở của Thành Phố Brampton sẽ treo cờ rủ. 

Nghi lễ sẽ được tổ chức tại www.brampton.ca/bramptonremembers, và @CityBrampton trên YouTube, 
Twitter và Facebook.   

Cộng đồng có thể chia sẻ tin nhắn, kỷ niệm và lời chia buồn trong một cuốn lưu bút trực tuyến tại địa 
chỉ www.brampton.ca/bramptonremembers. 

Công Viên Tưởng Niệm Purple Lilac 

Để đánh dấu 50 năm kể từ vụ tai nạn và bày tỏ sự kính trọng tới các nạn nhân, Công Viên Purple Lilac 
đã được đổi tên thành Công Viên Tưởng Niệm Purple Lilac, tọa lạc tại địa điểm xảy ra tai nạn, 72 
Degrey Drive. Cây tử đinh hương nở hoa tại khu tưởng niệm trong công viên, nơi có 109 viên đá hoa 
cương trên con đường tôn vinh mỗi nạn nhân. Một tấm bảng trên một tảng đá hoa cương lớn liệt kê 
tên của các nạn nhân.  

Thành Phố đang trong quá trình chỉ định công viên này là tài nguyên di sản văn hóa theo Đạo Luật Di 
Sản Ontario.  

Thông Tin Cơ Bản 

Vào ngày 5 tháng 7 năm 1970, Chuyến Bay Air Canada 621, một chiếc máy bay Douglas DC-8, đã rơi 
xuống một cánh đồng ở làng Castlemore, nay là Castlemore Road và McVean Drive. Máy bay đã cố 
gắng hạ cánh tại Sân Bay Quốc Tế Toronto để dừng chân theo lịch trình từ Montreal, trên đường đến 
Sân Bay Quốc Tế Los Angeles. 

Tất cả 109 người trên chuyến bay, 100 hành khách và chín thành viên phi hành đoàn, đã thiệt mạng. 
Tại thời điểm tai nạn, Chuyến Bay Air Canada 621 là vụ tai nạn hàng không nguy hiểm thứ hai ở 
Canada. Tai nạn này vẫn là một trong những vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất liên quan đến người 
Canada trên toàn thế giới. Nạn nhân bao gồm người Canada đến từ Montreal và Vancouver, và người 
Mỹ. Bốn mươi chín nạn nhân được xác định và ba nạn nhân không xác định được danh tính của 
Chuyến Bay 621 được chôn cất tại Nghĩa Trang Mount Pleasant tại Toronto. Không tìm thấy được tất 
cả các nạn nhân của vụ tai nạn. 

Để tìm hiểu thêm về vụ tai nạn Chuyến Bay Air Canada 621 và lễ tưởng niệm của Thành Phố, vui lòng 
truy cập www.brampton.ca/bramptonremembers.  
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Trích dẫn 

“Năm mươi năm trước, Chuyến Bay Air Canada 621 đã gặp tai nạn tại Brampton, làm thay đổi cuộc 
sống của nhiều người. Ký ức đau thương này là một phần quan trọng trong lịch sử Brampton. Do việc 
thực hiện các biện pháp giữ khoảng cách tiếp xúc nghiêm ngặt tại chỗ do COVID-19, chúng tôi không 
thể tổ chức lễ tưởng niệm tại Công Viên Tưởng Niệm Purple Lilac. Tôi đề nghị mọi người tham gia 
cùng chúng tôi vào ngày 5 tháng 7 trong buổi tưởng niệm trực tuyến để tôn vinh những sinh mạng đã 
mất đi trong thảm kịch này.” 

• Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Vụ tai nạn Chuyến Bay 621 Air Canada là một sự kiện thảm khốc mà Brampton sẽ không bao giờ 
quên. Tham gia trực tuyến với chúng tôi vào ngày 5 tháng 7 khi chúng tôi bày tỏ sự kính trọng tới sinh 
mạng đã mất và tất cả những người bị ảnh hưởng. Tôi khuyến khích mọi người đến thăm đài tưởng 
niệm tại Công Viên Tưởng Niệm Purple Lilac một mình hoặc với gia đình.” 

• Pat Fortini, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 & 8, Thành Phố Brampton 

“Đã 50 năm kể từ vụ tai nạn máy bay Chuyến Bay Air Canada 621 thảm khốc, và Brampton vẫn ghi 
nhớ. Dù chúng ta không thể tưởng niệm sự kiện này trực tiếp, Công Viên Tưởng Niệm Purple Lilac là 
một hành động bày tỏ lòng kính trọng tuyệt đẹp tới các nạn nhân. Vui lòng truy 
cập www.brampton.ca/bramptonremembers vào ngày 5 tháng 7 để xem video nghi lễ và ký tên vào sổ 
lưu bút.” 

• Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7&8, Thành Phố Brampton 

“Chúng ta có thể không tụ họp trực tiếp được để kỷ niệm 50 năm vụ tai nạn máy bay Chuyến Bay Air 
Canada 621, nhưng điều quan trọng là chúng ta tiếp tục ghi nhớ sự kiện này. Nhân viên thành phố đã 
tạo ra một trang trực tuyến để tưởng niệm vụ tai nạn, với một video nghi lễ, một sổ lưu bút và nhiều 
hơn thế nữa. Video nghi lễ tôn vinh những người đã mất, những người tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự 
kiện thảm khốc này, những người phản ứng đầu tiên, gia đình của hành khách và phi hành đoàn và 
những người sống trong khu vực tại thời điểm đó.” 

• David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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