
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

 
Thành Phố Brampton công bố Chương Trình Vườn Sau Nhà toàn thành 

phố lần đầu tiên tại Canada nhằm ứng phó với COVID-19 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 16 tháng 4 năm 2020) – Hôm qua, Thành Phố Brampton đã 
phát động Chương Trình Vườn Sau Nhà, một sáng kiến mới thân thiện với môi trường để giúp 
hỗ trợ an ninh lương thực trong thành phố của chúng ta, và khuyến khích cư dân tích cực ở 
nhà trong tình trạng khẩn cấp do COVID-19 . Thành Phố Brampton là đô thị đầu tiên ở 
Canada phát động sáng kiến toàn thành phố để hỗ trợ cư dân trồng vườn của riêng mình 
nhằm ứng phó với COVID-19.  
 
Chương Trình Vườn Sau Nhà mới này do Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Doug Whillans, Khu 2 
và 6 chủ trì, hợp tác với bộ phận Lâm Nghiệp và Bảo Trì Công Viên (Parks Maintenance and 
Forestry) của Thành Phố, và sẽ gồm các đối tác cộng đồng theo yêu cầu.   
 
Để các biện pháp giữ khoảng cách tiếp xúc có hiệu quả, chương trình này khuyến khích cư 
dân trồng rau quả và thảo mộc với sự thoải mái tại nhà, và quyên góp sản phẩm thu hoạch 
trồng tại nhà cho các ngân hàng thực phẩm địa phương và tổ chức cộng đồng.  Để đảm bảo 
thực phẩm được phân chia đều cho những người có nhu cầu, các ngân hàng và tổ chức thực 
phẩm sẽ hoàn thành một mẫu yêu cầu có sẵn.   
 
Sáng kiến này giúp Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Xã Hội của Thị Trưởng tập trung vào an 
ninh lương thực và tái khẳng định ưu tiên của Thành Phố là một Thành Phố Xanh bền vững.   
 
Thông qua Chương Trình Vườn Sau Nhà mới này, cư dân có thể tiếp tục sống tích cực và 
sống xanh, chương trình này là một phần mở rộng của chương trình Vườn Cộng Đồng hiện 
có.  
 
Người dân có thể yêu cầu các nguồn tiếp liệu miễn phí (đất và hạt giống) bằng cách gửi email 
về BramptonGreenCity@brampton.ca. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ hướng dẫn và lời khuyên về 
cách giữ gìn vườn trên trang web của chúng tôi tại www.brampton.ca/parks. 
 
Với lễ kỷ niệm Ngày Trái Đất lần thứ 50  sắp tới (Thứ Tư, ngày 22 tháng 4), đây là cơ hội tuyệt 
vời để cư dân đóng góp cho nông nghiệp đô thị, quyên góp thực phẩm cho cộng đồng và giúp 
Brampton trở thành thành phố lành mạnh, kiên cường và bền vững với môi trường hơn.  Dưới 
đây là một vài lời khuyên về việc kỷ niệm Ngày Trái Đất tại nhà. 
 
Quyên góp cần thiết 
 
Nếu bạn là doanh nghiệp có thể quyên góp đất làm vườn, cây rau và hạt giống cho Thành 
Phố, vui lòng gửi email đến BramptonGreenCity@brampton.ca. 
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Để biết thông tin cập nhật mới nhất về những gì Thành Phố Brampton đang thực hiện trong 
tình hình dịch COVID-19, vui lòng truy cậpwww.brampton.ca/COVID19.  
 
Trích dẫn 

“Việc hỗ trợ người dân và các nhóm cộng đồng trong đại dịch này là ưu tiên hàng đầu của 
chúng tôi. Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Xã Hội của chúng tôi đang nỗ lực để cung cấp thực 
phẩm thiết yếu cho các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng tại Brampton, và trao cho cư dân quyền 
tham gia vào sứ mệnh này và trồng rau quả tươi tại sân sau nhà họ. Với sự hỗ trợ của cư dân 
Brampton, chúng tôi đặt mục tiêu triển khai 1.000 khu vườn sau nhà mới thông qua chương 
trình này. Cùng nhau, chúng ta có thể giúp giảm bớt áp lực cho các ngân hàng thực phẩm 
trong khi vẫn tích cực và nuôi dưỡng niềm tự hào cộng đồng”. 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Chương trình Vườn Cộng Đồng của chúng tôi đã rất thành công, mặc dù chúng tôi không thể 
vận hành các vườn cộng đồng theo cách tương tự do các biện pháp giữ khoảng cách tiếp xúc 
tại chỗ, nên điều duy nhất phù hợp là chúng tôi trực tiếp mang chương trình đến cho cư dân.  
Chương trình này khuyến khích mọi cư dân tham gia làm vườn, tận hưởng không gian ngoài 
trời trong khi cách ly và quyên góp thực phẩm cho cộng đồng cho người già và những người 
có nhu cầu.” 

- Doug Whillans, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 2&6, Thành Phố Brampton  
 

“Thành Phố Brampton vốn nổi tiếng là Flower City và trong thời gian đầy thách thức này, nhân 
viên Thành Phố cam kết thực hiện Chương Trình Vườn Sau Nhà để hỗ trợ cư dân duy trì tích 
cực khi họ ở nhà và phát triển Brampton thành Thành Phố Xanh, ưu tiên Nhiệm Kỳ quan trọng 
của Hội Đồng và đóng góp vào an ninh lương thực tại Brampton.”  

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố 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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