
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

 
Brampton sẽ kỷ niệm Lòng Tự Hào với ba ngày diễn ra các sự kiện                

trực tuyến thú vị! 

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 29 tháng 6 năm 2020) – Để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, 
Thành Phố Brampton đang tổ chức lễ kỷ niệm Lòng Tự Hào trực tuyến. Thành Phố đã xây dựng một 
trung tâm trực tuyến với các sự kiện trong suốt Tuần Lễ Tự Hào ở Peel, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 
7, trong Tháng Tự Hào ở Brampton, để tôn vinh cộng đồng LGBTTIQQ2SA của Brampton. 
 
Truy cập www.brampton.ca/pride để tham gia lễ hội. 
 
Ngày 5 tháng 7 – Lễ Tự Hào tại Quảng Trường – Phiên Bản Trực Tuyến 
 
Vào ngày 5 tháng 7, kỷ niệm Lễ Tự Hào tại Quảng Trường hàng năm lần thứ ba của Brampton – Phiên 
Bản Trực Tuyến. Mặc dù chúng ta không thể tập trung trực tiếp tại Garden Square, song Lễ Tự Hào tại 
Quảng Trường tiếp tục diễn ra theo một cách mới, sáng tạo trên các kênh Facebook và Instagram của 
Garden Square Brampton.  
 
Thưởng thức chuỗi hoạt động giải trí trực tuyến thú vị cả ngày. 
 

• 2 giờ chiều: Giờ Kể Chuyện Drag với Fay & Fluffy – Trực Tiếp trên Facebook tại 
facebook.com/gardensquarebrampton 
 

• 3 giờ chiều: Bữa Tiệc Tự Hào Tại Vườn Hoa với các Chương Trình Hoạt Động Nghệ Thuật 
CANVAS – Trực Tiếp trên Facebook tại facebook.com/gardensquarebrampton 
 

• 6 giờ chiều: “I” là biểu trưng cho Hòa Nhập (Inclusion), Hoạt Động Ứng Biến với Katrina Gibson 
– Trực Tiếp trên Instagram @gardensquarebrampton  
 

• 7 giờ chiều: Màn biểu diễn trực tiếp của Chris Ning – Trực Tiếp trên Facebook tại 
facebook.com/gardensquarebrampton 
 

• 8 giờ chiều: Bữa Tiệc Kết Thúc Lễ Tự Hào với DJ Ace Dillinger – Trực Tiếp trên Instagram 
@gardensquarebrampton 

 
Lễ Tự Hào tại Quảng Trường – Phiên Bản Trực Tuyến được tài trợ hào phóng bởi Ngân Hàng TD. 
 
Ngày 8 tháng 7 – Sê-ri Diễn Giả Thanh Thiếu Niên Truyền Cảm Hứng  
 
Đón xem Trực Tiếp trên Instagram @culturebrampton lúc 7 giờ tối để nghe cuộc trò chuyện đầy cảm 
hứng từ diễn viên hài và nhà văn Brandon Ash-Mohammed.  
 
Ash-Mohammed được công nhận là Tài Năng Quê Nhà lễ hội Just For Laughs Montreal, diễn viên hài 
được đề cử Giải Thưởng Tim Sims, nhà văn đoạt Giải Thưởng Giọng Văn Mới Telefilm, đồng thời là 
tác giả của The Ethnic Rainbow (chương trình hài kịch đầu tiên và duy nhất của Canada dành cho các 
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danh hài LGBT da màu). Album của Ash-Mohammed, CAPRICORNICATION, ra mắt đoạt ngôi vị số 1 
trên bảng xếp hạng Hài Kịch của iTunes Canada và đưa anh trở thành người Canada Da Đen, đồng 
tính đầu tiên phát hành album hài. Ash-Mohammed gần đây cũng được xuất hiện trong bộ phim tài liệu 
Stand Up Toronto của CBC/TVO ra mắt vào đầu năm 2018 cũng nhận được nhiều sự hoan nghênh. 
Anh cũng đã xuất hiện tại Lễ Hội Dã Ngoại, JFL42, và mở màn cho Julio Torres tại JFL Montreal. 
 
 
Ngày 9 tháng 7 – Đây là Brampton: Phát Trực Tiếp 
 
Được trình bày bởi The Rose Brampton, Đây là Brampton: Phát Trực Tiếp sẽ có những màn biểu diễn 
sôi động cho Lễ Tự Hào. Đón xem Buổi Phát Trực Tiếp trên Facebook của The Rose tại 
facebook.com/therosebrampton lúc 7:30 tối. 
 
Đây là Brampton: Phát Trực Tiếp là sê-ri buổi hòa nhạc trực tuyến hàng tuần của The Rose Brampton, 
giới thiệu một số tài năng xuất sắc nhất của Brampton với thế giới. Sê-ri hỗ trợ các nghệ sĩ địa phương 
bằng cách cung cấp cho họ một nền tảng và phí nghệ sĩ chuyên nghiệp. Kể từ khi bắt đầu vào tháng 4, 
sê-ri đã thu hút hơn 20.000 lượt xem và chào đón khán giả từ mọi châu lục. 
 
Đây là Brampton: Phát Trực Tiếp được tài trợ hào phóng bởi Trường Đại Học Algoma. 
 
Tham gia cùng mọi người! 
 
Duy trì kết nối với mọi người trong lễ hội bằng cách chia sẻ câu chuyện, ảnh và video của bạn trên 
phương tiện truyền thông xã hội trong suốt cả tuần bằng cách sử dụng #ShowYourPrideBrampton. 
 
Trích dẫn 

“Brampton là một Bức Tranh Mosaic, và chúng tôi sẽ không để COVID-19 cản trở việc công nhận các 
cộng đồng LGBTTIQQ2SA rực rỡ trong thành phố của chúng ta. Tại www.brampton.ca/pride, chúng tôi 
sẽ tổ chức lễ hội trực tuyến thông qua nghệ thuật, biểu diễn và các chương trình phù hợp cho mọi lứa 
tuổi. Tôi và gia đình sẽ thưởng thức những sự kiện này cả tuần! Love is Love is Love.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Thành phố đa dạng và hòa nhập của chúng ta đang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm Tuần Lễ Tự Hào tại 
Peel với một loạt các sự kiện trực tuyến thú vị. Mặc dù năm nay chúng ta không thể tổ chức lễ kỷ niệm 
trực tiếp do COVID-19, tôi khuyến khích mọi người đánh dấu trang www.brampton.ca/pride trong tuần 
lễ, thưởng thức các sự kiện, tìm hiểu và vui chơi.” 

- 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 ta sẽ tham gia các sự kiện Lễ Tự Hào của Brampton trực tuyến để giữ cho cộng 
đồng khỏe mạnh và an toàn. Tổ chức một lễ kỷ niệm tại nhà với gia đình của bạn - bạn có thể đặt đồ 
ăn mang đi từ các nhà hàng địa phương, có một bữa tiệc khiêu vũ và đón xem các sự kiện trực tuyến 
cả tuần!” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Thành Phố Brampton; Phó Chủ Tịch, Phát 
Triển Kinh Tế và Văn Hóa 
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“Trong khi chúng ta làm việc để mở cửa trở lại thành phố, sức khỏe và an toàn cộng đồng là ưu tiên 
hàng đầu của chúng ta. Tôi kêu gọi mọi người kỷ niệm Lễ Tự Hào trực tuyến và an toàn trong năm 
nay, và sẽ có thêm thông tin chi tiết trong những tuần tới về các bước tiếp theo của Brampton trong 
việc đối 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 

 

“Nhân viên thành phố đã xây dựng một trung tâm trực tuyến tuyệt vời cho các sự kiện Lễ Tự Hào trong 
năm nay. Hãy nhớ thưởng thức Lễ Tự Hào tại Quảng Trường - Phiên Bản Trực Tuyến, Sê-ri Diễn Giả 
Thanh Thiếu Niên Truyền Cảm Hứng và Đây là Brampton: Phát Trực Tiếp với gia đình bạn, và chia sẻ 
trải nghiệm của bạn bằng cách sử dụng #ShowYourPrideBrampton.” 

- 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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