
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

 
Chào mừng mùa xuân với chương trình Seedy Saturday and Garden Show 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 18 tháng 2 năm 2020) – Mùa xuân sắp tới rồi và chương trình 
Seedy Saturday and Garden Show lần thứ 8 hàng năm của Thành Phố Brampton cũng vậy!  
  
Seedy Saturday and Garden Show năm nay diễn ra vào thứ Bảy, ngày 29 tháng 2, từ 10 giờ 
sáng đến 3 giờ chiều, tại Century Gardens Recreation Centre Auditorium. Dù bạn là người 
mới làm vườn hay một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, tất cả đều được chào đón tại sự kiện 
phù hợp cho cả gia đình này.  
  
Với hơn 30 nhà triển lãm, những người tham dự sẽ có cơ hội được nghe ý kiến từ các chuyên 
gia, biết thêm thông tin về làm vườn, chia sẻ, trao đổi và mua hạt giống, tham gia các cộng 
đồng làm vườn, khám phá Khu Trẻ Em và thưởng thức Seedy Café.  
  
Các chuyên gia làm vườn cũng sẽ tổ chức bốn hội thảo trong suốt cả ngày: 
 

 từ 10:30 sáng đến 11:15 sáng, Nancy Lotecki-Neely, Caledon Không Rác Thải (Zero 
Waste Caledon), “Tại Sao Rác Thải Là Vấn Đề Quan Trọng”  

 từ 11:30 sáng đến 12:15 trưa, Emma Biggie, nhà văn và phát thanh viên về làm 
vườn, “Làm Vườn với Emma”  

 12:30 trưa đến 1:15 chiều, Brian Millward, Điều Phối Viên Quản Lý, Tăng Cường Địa 
Phương và Cảm Kích Rừng Cây (Local Enhancement and Appreciation of Forests, 
LEAF), “Cây Cối, Ong và Những Thứ Khác”  

 1:30 chiều đến 2:15 chiều, Steven Biggs, nhà văn và phát thanh viên về làm 
vườn,, “Thức Ăn Trong Cảnh Quan Đô Thị”  

 
Vào cửa miễn phí và 100 khách đầu tiên sẽ được tặng miễn phí một cây.  
  
Sự kiện này được tổ chức với sự hợp tác của Hiệp Hội Làm Vườn Brampton (Brampton 
Horticultural Society) và được hỗ trợ bởi Seeds of Diversity, một tổ chức từ thiện của Canada 
chuyên bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp và làm vườn, với sự tài trợ của Revera Inc.  
  
Để biết chi tiết, vui lòng truy cập www.brampton.ca/parks.   
 

Trích dẫn 
 
“Brampton là một Thành Phố Xanh (Green City) và các sự kiện môi trường như Seedy 
Saturday and Garden Show là chìa khóa để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đa 
dạng sinh học của chúng ta. Từ các chuyên gia trong ngành chia sẻ lời khuyên đến Khu Trẻ 
Em, nơi trẻ có thể tìm hiểu về tính bền vững của thực phẩm, sự kiện này hứa hẹn sẽ là một 
hoạt động thú vị và đầy tính giáo dục cho mọi lứa tuổi!” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
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“Năm ngoái, chương trình Seedy Saturday and Garden Show đã thu hút hơn 1.100 người 
tham dự. Tôi khuyến khích tất cả mọi người, đặc biệt là nếu bạn mong muốn trở thành người 
làm vườn giỏi thì hãy tham dự và tìm hiểu thêm về việc trồng vụ xuân và cách bạn có thể giúp 
giữ cho Brampton đầy cây xanh.” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Khu Vực và Chủ Tịch, Công Trình Công Cộng và Kỹ Thuật, 
Thành Phố Brampton 

 
“Hiệp Hội Làm Vườn Brampton rất vui mừng khi một lần nữa được hợp tác với Thành Phố 
Brampton cùng tổ chức Seedy Saturday and Garden Show lần thứ 8 hàng năm. Sự kiện này 
là về làm vườn, bền vững môi trường và bảo tồn, đồng thời hội tụ cộng đồng để tìm hiểu về 
tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng không gian ta sống.” 

- Carole Spraggett, Chủ Tịch, Hiệp Hội Làm Vườn 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. 

 

 
 
 
  

 

 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & 
Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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