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Canley Vale Station Upgrade 

We want your feedback 
Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị 

   
 

Celebrating your community through art 
Kỷ niệm cộng đồng của quý vị qua tác phẩm nghệ thuật 

 
 

 
 
As part of the Canley Vale Station Upgrade, a mural is proposed to be installed. We want to hear 
from you about what you would like to see in this mural. A survey is included over the page so you 
can provide your feedback which will inform the design, or you can provide your feedback online 
by scanning the QR code above. Some examples of work completed by Christina Huynh, the artist 
who will complete this mural are below. 
 
Là một phần của Nâng cấp Ga Canley Vale, một bức tranh tường được đề xuất lắp đặt. Chúng tôi 
cần nghe ý kiến của quý vị về những gì quý vị muốn có trong những tranh vẽ nghệ thuật này. Ở 
trang sau có một bảng thăm dò dư luận dành cho quý vị ghi những ý kiến của mình nhằm chuyển 
đến ban thiết kế phác họa, hay quý vị có thể gởi ý kiến của mình qua mạng điện toán bằng cách 
quét qua mã số QR ở phía trên. Christina Huynh đã hoàn tất một số tác phẩm nghệ thuật, nữ họa 
sĩ này sẽ hoàn tất tranh vẽ nghệ thuật này đại loại như dưới đây. 
 

           
Other artworks completed by Christina Huynh / Một số tác phẩm nghệ thuật khác đã được hoàn tất 

bởi Christina Huynh 
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Have your say / Hãy nói lên ý nghĩ của quý vị: 

What type of mural would you like to see within the community?  
Quý vị thích xem loại tranh vẽ nghệ thuật nào trong cộng đồng? 
 
 
 
 

What is your favourite thing about living in Canley Vale? 
Những điều gì mà quý vị thường yêu thích khi sinh sống ở vùng Canley Vale? 
 
 
 
 

Would you like to see a mural that reminds you of: 
Quý vị thích những bức tranh vẽ nghệ thuật khiến quý vị thường nhớ về: 

o Heritage / Di sản (của tiền nhân) 

o Everyday life in Australia / Đời sống hằng ngày ở Úc 

o Native flora and fauna / Các loài thực vật và động vật thuộc địa phương 

o Cultural diversity of Canley Vale / Tính đa dạng về văn hóa của vùng 
Canley Vale 

o All of the above / Tất cả những điều trên 

What are some colours that remind you of everyday life in Canley Vale? 
Một số màu sắc nào khiến quý vị nhớ tới đời sống hằng ngày ở Úc?      
 
 
 
 

Thank you for your feedback. 

Please return this via email to 
projects@transport.nsw.gov.au. 

 

 

 

Cám ơn sự đóng góp ý kiến của quý vị 

Xin vui lòng gởi bảng thăm dò này về 
email: projects@transport.nsw.gov.au 
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