
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

Brampton chào mừng Quốc Khánh Canada trực tuyến với sự có mặt của 
Walk Off The Earth, ngôi sao biểu diễn đoạt giải thưởng JUNO 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 23 tháng 6 năm 2020) – Để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, 
Thành Phố Brampton đang tổ chức lễ kỷ niệm Quốc Khánh Canada trực tuyến! Thành Phố rất vui 
mừng được thông báo về ngôi sao biểu diễn của năm nay, ban nhạc giành giải thưởng JUNO Walk Off 
The Earth. 

Sự kiện sẽ diễn ra tại www.brampton.ca/canadaday từ trưa đến 10 giờ tối Thứ Tư, ngày 1 tháng 7. Sự 
kiện sẽ có các hoạt động gia đình, công thức nấu ăn chính thống của Canada, một danh sách các nhà 
hàng cung cấp dịch vụ mua mang về và giao hàng và nhiều hoạt động hơn nữa được cung cấp trực 
tuyến trong suốt cả ngày. 

Năm nay, tất cả mọi người đều được ngồi ở hàng ghế đầu trên sân khấu Quốc Khánh Canada của 
Brampton, với sự thoải mái tại nhà riêng của mình. Sân khấu kỹ thuật số do công ty Alectra cung cấp 
sẽ bắt đầu phát trực tiếp vào lúc 5:30 CHIỀU, với các màn trình diễn của các nghệ sĩ địa phương và 
ban nhạc đoạt giải thưởng JUNO Walk Off The Earth. 

Vào lúc 8 GIỜ TỐI, buổi phát trực tiếp sẽ chuyển tiếp sang chương trình phát thanh Quốc Khánh 
Canada trực tuyến toàn quốc của CBC từ Ottawa, nơi nghệ sĩ Haviah Mighty của Brampton là một 
trong nhiều nghệ sĩ Canada biểu diễn. 

Để kết thúc lễ kỷ niệm, khán giả có thể chiêm ngưỡng trải nghiệm pháo hoa thú vị với thực tế ảo tăng 
cường! Màn bắn pháo hoa kỹ thuật số do  Tim Hortons tài trợ sẽ mang đến cho cư dân một trải nghiệm 
độc đáo và an toàn, thay thế cho màn bắn pháo hoa truyền thống vào Quốc Khánh Canada trong đại 
dịch COVID-19. Chương trình trực tuyến bắt đầu phát lúc 10 GIỜ TỐI, do Snapd Community Hub cung 
cấp. 

Quốc Khánh Canada tại Brampton được Alectra, Tim Hortons, Allstate, Đại Học Algoma và Bell tài trợ 
một cách hào phóng. 

Cùng Hòa Nhập! 

• Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội @ExperienceBrampton và @CityBrampton. 
• Chia sẻ ảnh và video về lễ kỷ niệm Quốc Khánh Canada của bạn tại nhà bằng cách sử dụng 

hashtag #BramptonCanadaDayatHome và #BramptonTogether. 
• Tận hưởng bữa ăn từ một nhà hàng địa phương? Sử dụng hashtag #SupportLocalBrampton. 

Trích dẫn 

“Lễ kỷ niệm Quốc Khánh Canada của Brampton năm nay hơi khác với mọi năm để bảo vệ sức khỏe và 
sự an toàn của mọi người khỏi COVID-19. Tôi khuyến khích tất cả mọi người truy cập vào địa 
chỉ www.brampton.ca/canadaday vào ngày 1 tháng 7 để tận hưởng các hoạt động gia đình, nấu một 
bữa ăn Canada hoặc đặt đồ ăn từ một nhà hàng địa phương và ăn mừng vì đất nước của chúng ta với 
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màn trình diễn của các nghệ sĩ Brampton và ngôi sao biểu diễn giành giải thưởng JUNO Walk Off The 
Earth - Tôi biết gia đình tôi và tôi sẽ tận hưởng lễ hội trong cả ngày!” 

-  Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton  

“Quốc Khánh Canada ở Brampton sẽ thân thiết hơn trong năm nay, và đây là vì lợi ích lớn hơn. Hãy 
vui vẻ và giữ an toàn – bạn có thể hỗ trợ doanh nghiệp địa phương và đặt đồ ăn mang về từ một trong 
những nhà hàng ngon của Brampton, hãy tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ theo các màn trình diễn chúng 
tôi đã sắp xếp, xem trải nghiệm pháo hoa trực tuyến độc đáo và hơn thế nữa!” 

- Gurpreet Dhillon, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 9 & 10, Thành Phố Brampton; Chủ Tịch, 
Phát Triển Kinh Tế và Văn Hóa 

“Năm nay, chúng tôi tổ chức Quốc Khánh Canada trực tuyến vì sức khỏe và sự an toàn của mọi người 
để ứng phó với COVID-19. Chúng ta có thể xa cách về mặt thể xác, nhưng vẫn có thể duy trì kết nối! 
Hãy đảm bảo chia sẻ hình ảnh và video về lễ kỷ niệm Quốc Khánh Canada của bạn tại nhà trên mạng 
xã hội bằng cách sử dụng hashtag #BramptonCanadaDayatHome, #BramptonTogether, và nếu bạn 
đang thưởng thức một bữa ăn từ một nhà hàng địa phương, hãy sử dụng hashtag 
#SupportLocalBrampton.” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Thành Phố Brampton; Phó Chủ Tịch, Phát 
Triển Kinh Tế và Văn Hóa 

“Sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi chúng tôi làm việc để 
mở cửa trở lại thành phố. Quốc Khánh Canada là một trong những lễ kỷ niệm lớn nhất của Brampton, 
và tôi kêu gọi mọi người hãy ở nhà và ăn mừng một cách an toàn trong năm nay khi chúng tôi thông 
báo cho bạn về các bước tiếp theo để Brampton ứng phó với COVID-19.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Trưởng Nhóm, Tổ Công Tác Mở Cửa 
Trở Lại và Phục Hồi, Thành Phố Brampton 

“Khi Thành Phố Brampton tiến tới việc mở cửa trở lại và phục hồi, nhân viên của chúng tôi đã tổ chức 
một loạt các hoạt động và những buổi biểu diễn tuyệt vời trực tuyến cho Quốc Khánh Canada để mọi 
người có thể thưởng thức. Hãy giữ an toàn và kỷ niệm Quốc Khánh Canada với sự thoải mái trong 
chính ngôi nhà của bạn trong năm nay.” 

- 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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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 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

