
 

 

PARA SA AGARANG PAGLABAS    
      

Ipinapakita ng Lungsod ang Brampton Grows Off-Grid Shed 

 

BRAMPTON, ON (Mayo 24, 2022) – Sa araw na ito, ipinapakita ng Lungsod ng Brampton ang  
Brampton Grows Off-Grid Shed, unang organiko, nagsusustena sa sarili, regenerative food system na 
lilikha ng pagkain para sa maraming pamilya sa Brampton. 

Ang Brampton Grows Off-Grid Shed ay matatagpuan sa, at susuportahan ng Brampton Parks at 
Brampton Fire Station 212, umpisa sa summer na ito. Ang kubo ay ibinibigay ng Nature Harmony at 
isang zero-energy greenhouse na istruktura na magpapatubo ng ani mula sa kubo ng pagkain at idi-
donate sa Regeneration Outreach Community para pakainin ang mga pamilya sa Brampton bilang 
bahagi ng Backyard Garden Program. 

Ang inobatibong teknolohiya na ito ay naglalaman ng sarili nitong ecosystem, gamit ang kombinasyon 
ng pagpapatubo mula sa lupa, hydroponics, at aquaponics systems para palakihin ang nakakain na 
organikong mga prutas at gulay at kahit na nakakain na isda. Ang kubo ay zero-waste at carbon 
negative, pinapaandar ng solar renewable energy, at itinayo ito upang hindi masisira ng marahas na 
winter. Ang sustenableng indoor farm ay nagbibigay ng interactive na pang-edukasyong karanasan sa 
lahat ng dadalo sa lahat ng edad para saliksikin ang iba’t ibang tampok na maibibigay ng kubo. 



 

 

Pinapasulong ng Brampton Grows Off-Grid Shed ang mga layunin ng Brampton Grow Green 
Environmental Master Plan, na nagsasaad sa urban na agrikultura bilang pagkakataon para sa 
Lungsod.  

Mga Quote 
“Inaprubahan ng Konseho ng Lungsod ng Brampton ang Brampton Grows Off-Grid Shed noong Mayo 
2021. Bilang isang Green City, ipinagmamalaki natin na magtatag ng bagong mga model ng pagiging 
sustenable sa Brampton, at inaasahan ang pagsuporta sa kubo ng organikong pagkain. Salamat sa 
ating mga partner sa  Nature Harmony.” 

- Patrick Brown, Mayor, Lungsod ng Brampton 

“Isang milestone sa urban na agrikultura, ang Brampton Grows Off-Grid Shed ay lumilikha ng sarili 
nitong enerhiya, nagpapanatili ng zero-waste system, hina-harvest ang tubig-ulan at hinuhuli ang  
carbon at naglalabas ng sariwang oxygen. Excited kami na pangunahan ang daan sa isang mas 
sustenableng kinabukasan sa ating komunidad.”   

- Rowena Santos, Rehiyonal na Konsehal, Wards 1 at 5; Chair, Community Services, Lungsod 
ng Brampton 

“Ang Brampton Grows Off-Grid Shed ay isang inobatibong inisyatiba na susuporta sa mga 
nangangailangan sa Brampton. Magdo-donate tayo ng ani mula sa kubo ng pagkain sa Regeneration 
Outreach Community para pakainin ang mga pamilya sa Brampton bilang bahagi ng Backyard Garden 
Program.” 

- Doug Whillans, Konsehal ng Lungsod, Wards 2 and 6; Chair, Backyard Garden Program, 
Lungsod ng Brampton 

“Committed ang Lungsod sa paglikha ng seguridad sa pagkain at pangkapaligirang pagkasustenable 
sa Brampton. Ang ating staff sa fire station ay sasanayin upang suportahan ang Brampton Grows Off-
Grid Shed.” 

- Paul Morrison, Interim Chief Administrative Officer, 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, sustenable 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%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca


 

 

 
 


