
 

 

PARA SA AGARANG PAGLABAS    
      

Magsisimula ang Farmers’ Market ng Brampton sa Hunyo 11 

BRAMPTON, ON (Mayo 26, 2022) – Ang taunang Farmers’ Market ng Lungsod ng Brampton, na 
ipinipresenta ng Meridian Credit Union, ay magbabalik para sa 2022 season simula sa Hunyo 11. Ang 
lingguhang event na ito ay tatakbo bawat Sabado mula 8 am hanggang 1 pm hanggang Oktubre 8, 
maulan o maganda man ang panahon. Sa taon na ito, ang pinaka-mamahal na event ay matatagpuan 
sa Wellington Street between George Street at Main Street South, at sa Gage Park. 
 
Ang season na ito ay nangangako ng lingguhang event na siguradong mag-enjoy ang lahat ay 
kinabibilangan ng: 

• Pagbabalik ng paboritong farmer’s vendor at lokal na mga artisan na nag-aalok ng sariwang ani 
at gawa sa kamay na mga paninda; 

• Live entertainment sa bandstand mula sa Brampton Folk Club, B-Jazzed, DJ Jonathan Shaw at 
marami pa; 

• On-site na art mula sa  Brampton’s Arts, Culture and Creative Industry Development Agency 
(ACCIDA); at 

• Mas marami pang iba! 
  

Nagppatuloy ang transpormasyon sa Downtown Brampton 
Ang Downtown Brampton ay sumasailalim sa isang transpormasyon. Ang Rehiyon ng Peel ay 
nangunguna sa isang proyekto para palitan ang watermain at sanitary sewers sa lugar, bilang bunga, 
may ilang pagsasara ng mga daan na ipinapatupad. Mangyaring magplano nang maaga kapag 
pupunta sa pamilihan ang inyong trip sa Triplinx. 
 
Ang 2022 Brampton Farmers’ Market  ay itinataguyod ng Algoma University, Boardwalk, Flato 
Developments, Revera at Toronto Pearson. 
 
Para sa karagdagang impormasyon sa mga vendor at programa ng season na ito, bisitahin 
ang brampton.ca/markets. 
  

Mga Quote 

“Ang taunang pagbabalik ng Brampton Farmers’ Market ay hindi opisyal na pagsisimula ng summer! 
Ang paborito na ito sa Brampton ay nagpasama-sama sa komunidad at isang tradisyon na inaasahan 
ko bawat taon. Markahan ang inyong mga kalendaryo para sa Hunyo 11. Kita-kita tayo doon!” 

- Patrick Brown, Mayor, Lungsod ng Brampton 

“Excited ako na makita ang pagbabalik ng Brampton Farmers’ Market at inaasahan ang pagdiriwang sa 
komunidad at lokal na maliliit na negosyo. Salamat sa aming mapagbigay na mga isponsor sa tuloy-
tuloy na pagsuporta nitong seasonal na paborito!” 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

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

“Habang sumasailalim ang Downtown Brampton sa kapana-panabik na transpormasyon, mahalaga na 
suportahan natin ang ating mga lokal na vendor at negosyo. Ang Lungsod ng Brampton ay may 
pinlanong magandang season na may iba’t ibang hanay ng mga alok at entertainment na tiyak na mag-
i-enjoy ang buong komunidad ng Brampton.” 

- 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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