
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

 
Thành Phố Brampton tiếp tục kỷ niệm cộng đồng đa dạng của mình trong 

COVID-19 vào tháng 6 

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 1 tháng 6 năm 2020) – Thành Phố Brampton đang thích nghi 
với các tác động của COVID-19 bằng cách công nhận các lễ kỷ niệm văn hóa trực tuyến, bao 
gồm Tháng Sáu Di Sản trong tháng 6 và Ngày Dân Bản Địa Quốc Gia vào ngày 21 tháng 6. 
 
Tháng Sáu Di Sản 
 
Vào tháng 6, Brampton kỉ niệm Tháng Di Sản Philippines, Tháng Di Sản Ý và Tháng Di Sản 
Bồ Đào Nha. Mỗi cộng đồng trong các cộng đồng này sẽ được tôn vinh với các thông điệp 
video đặc biệt từ Thị Trưởng Patrick Brown và các Ủy Viên Hội Đồng trong năm nay. Các 
video sẽ được cung cấp trên kênh YouTube của Thành Phố và các kênh truyền thông xã hội 
trong suốt tháng.  
 
Năm 2019, Thành Phố đã phát động Chương Trình Công Nhận Cộng Đồng để tôn vinh sự đa 
dạng của Brampton. Mặc dù không thể tổ chức lễ kỷ niệm nhóm trực tiếp trong năm nay, 
Thành Phố khuyến khích mọi người nhân cơ hội này để kỷ niệm và tìm hiểu về cộng đồng Đa 
Sắc Màu của Brampton.  
 
Kỷ Niệm Ngày Dân Bản Địa Quốc Gia – trực tuyến! 
  
Vào ngày 21 tháng 6, hãy tham gia trực tuyến lễ kỷ niệm Ngày Dân Bản Địa Quốc Gia 
Brampton. Bạn có thể tham gia vào các hoạt động của trẻ em, nấu các công thức nấu ăn 
truyền thống và xem video bao gồm: một màn cầu nguyện mở đầu, lời bình luận từ Thị 
Trưởng Brown, một bài thuyết trình từ học giả Bản Địa Jesse Thistle, các màn trình diễn 
truyền thống, âm nhạc từ ban nhạc Twin Flames và một màn cầu nguyện kết thúc. Sự kiện kỹ 
thuật số này được tổ chức với sự hợp tác của The Indigenous Network.  
 
Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức trực tuyến tại www.brampton.ca/NIPD.   
 
Thành Phố Brampton và Peel Pride sẽ công nhận tháng Tự Hào vào tháng 7. Thông tin chi tiết 
về lễ kỷ niệm này sẽ được công bố trong vài tuần tới. 
 
Trích dẫn 

“Tôi khuyến khích mọi người tìm hiểu về các nền văn hóa khác và tìm hiểu nhiều cộng đồng 
tạo nên thành phố đa dạng của chúng ta. Mặc dù chúng ta sẽ không tổ chức các lễ kỷ niệm 
trực tiếp trong năm nay, hãy khám phá sự đa dạng của Brampton, với các lễ kỷ niệm chúng tôi 
tổ chức trực tuyến và đảm bảo duy trì giữ khoảng cách tiếp xúc!”  

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

https://www.youtube.com/channel/UCtUCUyLRIWwQvqtqtNr5RVA?feature=emb_subscribe_title
http://www.brampton.ca/NIPD


 

 

 

“Thành Phố Brampton nhận ra rằng sự đa dạng của chúng ta là một trong những thế mạnh 
lớn nhất của chúng ta. Con người là trọng tâm của mọi điều chúng ta làm với tư cách một 
Thành Phố, bao gồm việc đảm bảo rằng chúng ta tiếp tục tham gia và hỗ trợ bức tranh đa sắc 
màu tạo nên cộng đồng của chúng ta.”  

- 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. 
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