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Ipinagdidiriwang ng Lungsod ng Brampton ang Lunar New Year  
At malugod na tinantanggap ang Year of the Tiger 

 
BRAMPTON, ON (Enero 24, 2022) –Iniimbitahan ng Lungsod ng Brampton ang komunidad na 
ipagdiwang ang Lunar New Year at malugod na tanggapin ang Taon ng Tigre, na may programa ng 
kapwa personal at online, simula sa Pebrero 1.  2022 markahan ang Year of the Tiger – na 
nangangahulugang lakas, kayamanan at tiwala.  
 
Lunar New Year Art Square 
Daily Times Square, 33 Queen Street West 
Pebrero 2 - 14 
 
Sa pakikipagtulungan sa Brampton Chinese Business Association, ang isang pansamantalang public 
art exhibit ay idi-display sa Daily Times Square sa labas ng City Hall na nagdidiriwang sa heritage ng 
Canada at kultura ng East Asian. Kabilang sa exhibit ang apat na lokal na artist na sina  Abiola Idowu, 
Khaula Siddique, Scott Given at Chris Munusami mula Pebrero 2 hanggang 14. 
 
Mga Birtwal na Pagdiriwang sa Bagong Taon ng Buwnan  
Mula Pebrero 1-14, magho-host ang Lungsod ng online na pagdiriwang para pakinabangan ng 
komunidad at mas matuto tungkol sa Lunar New Year sa pamamagitan ng mga video interview sa 
bawat artist para ibahagi ang kanilang inspirasyon at proseso, at tradisyonl na mga  East Asian 
performance.  

 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagdiriwang sa Lunar New Year, bisitahin angt 
brampton.ca/lunarnewyear 

 
Pinapasalamatan ng Lungsod ng Brampton ang mapagbigay na mga isponsor ng event, Algoma 
University at RBC. 
 
 
Mga Quote 

“Sa ngalan ng Lungsod ng Brampton, naway magkaroon ang lahat ng isang taon ng magandang 
kalusugan at kasaganaan. Habang tinatanggap natin ang Year of the Tiger, magandang ipagdiwang 
ang Lunar New Year at ang diversity ng Brampton sa kamangha-manghang public art display sa 
Brampton’s Daily Times Square. Kung Hei Fat Choy!” 

- Patrick Brown, Mayor, Lungsod ng Brampton 

Ang “Brampton ay isang Mosaic, at ipinagmamalaki nating ipagdiwang ang mga event at kontribusyon 
sa ating komunidad. Gusto kong batiin ang lahat ng nagdiriwang ng maligayang Lunar New Year, at 
sana ang 2022 ay maghahatid sa atin ng kasaganaan.” 

https://abiolaidowu.com/
https://khaulasiddique.com/
https://scottgivengallery.com/#close
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Lunar-New-Year.aspx


 

 

- Harkirat Singh, Konsehal ng Lungsod,  Wards 9 at 10; Chair, Corporate Services, Lungsod ng 
Brampton 

“Ang diverse na komunidad ng Brampton ang nagpapa-espesyal sa lungsod na ito. Naway an gating 
mga empleydo at lahat sa komunidad ay magkaroon ng maligayang Lunar New Year at magandang 
kalusugan para sa 2022.” 

- David Barrick, Pinunong Administratibong Opisyal, Lungsod ng Brampton 
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Bilang isa sa napakabilis na lumalaking lungsod sa Canada, ang Brampton ay tahanan ng 700,000 tao at 75,000 
negosyo. Ang mga tao ang nasa gitna ng lahat ng ginagawa natin. Napapalakas tayo ng ating diverse na mga komunidad, 
hinihikayat natin ang pamumuhunan, at sinisimulan natin ang isang paglalakbay para pangunahan ang teknolohikal at 
pangkapaligirang inobasyon. Nakipag-partner tayo para sa pag-unlad upang magtayo ng isang nakalulusog na lungsod na 
ligtas, sustainable at matagumpay. Kumonekta sa amin sa Twitter, Facebook, at Instagram. Alamin ang higit pa sa 
www.brampton.ca 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
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