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Đừng bỏ lỡ trải nghiệm dịch vụ Ngày Quốc Khánh Canada mua hàng qua 

xe của Brampton với Thị Trưởng Brown, các Ủy Viên Hội Đồng, nhạc sống 
và hơn thế nữa 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 29 tháng 6 năm 2020) – Ngoài chương trình Ngày Quốc Khánh Canada 
trực tuyến của Brampton tại www.brampton.ca/canadaday, Thị Trưởng Patrick Brown và các Ủy Viên 
Hội Đồng cũng tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Canada của Brampton trên đường phố! Các 
Thành Viên của Hội Đồng sẽ đưa nhạc sống, xe tải thức ăn và bánh quy miễn phí từ các tiệm bánh địa 
phương đến từng cặp khu vực vào ngày 1 tháng 7. 
 
Các lễ hội trực tiếp này sẽ diễn ra ngoài trời tại các bãi đậu xe của trung tâm giải trí Brampton. Thành 
phố yêu cầu người dân lái xe và ở lại trong xe để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Từ phương tiện 
của mình, cư dân có thể thưởng thức nhạc sống và mua thức ăn thông qua quy trình xe tải thực phẩm 
mua hàng qua xe. Thị Trưởng và các Ủy Viên Hội Đồng Khu sẽ đeo khẩu trang và găng tay để giao 
bánh quy miễn phí cho các phương tiện, cho đến khi hết hàng. 
 
Từ 11 giờ đến 11:45 sáng: Khu 1 & 5  
 
Thăm quan Trung Tâm Giải Trí Century Gardens tại 340 Vodden Street East, nơi bạn sẽ thấy Thị 
Trưởng Brown cùng với các Ủy Viên Hội Đồng Rowena Santos và Paul Vicente! Thưởng thức nhạc 
sống từ The Jazz Mechanics, mua thức ăn từ The Mighty Cob và ăn nhẹ với bánh quy miễn phí từ tiệm 
bánh địa phương OccaSSions.  
 
Từ 12 giờ đến 12:45 trưa: Khu 2 & 6  
 
Thăm quan Trung Tâm Cộng đồng Cassie Campbell tại 1050 Sandalwood Parkway West để thưởng 
thức nhạc sống từ Ablett và Cooper, mua thức ăn từ The Mighty Cob và ăn nhẹ bánh quy miễn phí từ 
các  Grand Bakers địa phương. Thị Trưởng Brown và các Ủy Viên Hội Đồng Michael Palleschi và 
Doug Whillans sẽ giao bánh quy ngay tại xe của bạn. 
 
Từ 1 giờ đến 1:45 chiều: Khu 3 & 4  
 
Thăm quan Memorial Arena tại 69 Elliott Street để thưởng thức nhạc sống từ Câu Lạc Bộ Dân Gian 
Brampton, mua thức ăn từ Jamie’s Cracked Corn và ăn nhẹ bánh quy miễn phí từ Cristina’s Tortina 
Shop địa phương, được Thị Trưởng Brown và Ủy Viên Hội Đồng Jeff Bowman và Martin Medeiros giao 
tại xe của bạn. 
 
Từ 2 giờ đến 2:45 chiều: Khu 7 & 8  
 
Thăm quan Trung Tâm Giải Trí Greenbriar tại 1100 Central Park Drive để thưởng thức nhạc sống từ 
Celtic Band Erin Marlore, mua thức ăn từ The Mighty Cob, và ăn nhẹ bánh quy miễn phí từ các Cakes 
by Emily K. địa phương. Thị Trưởng Brown và Ủy Viên Hội Đồng Pat Fortini và Charmaine Williams sẽ 
có mặt tham dự.  
 
Từ 3 giờ đến 3:45 chiều: Khu 9 & 10  
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Thăm quan Trung Tâm Cộng Đồng Gore Meadows tại 10150 Gore Road để thưởng thức nhạc sống từ 
Bagga Singh, mua thức ăn từ The Mighty Cob, và ăn nhẹ bánh quy miễn phí từ các tiệm bánh địa 
phương Lacoste Bakery và Cookies by Design. Tại đây, các Ủy Viên Hội Đồng Gurpreet Dhillon và 
Harkirat Singh sẽ tham gia với Thị Trưởng Brown.  
 
Các Biện Pháp An Toàn Chống COVID-19 
 
Để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, các biện pháp giữ khoảng cách tiếp xúc vẫn sẽ có hiệu lực, và 
cư dân được yêu cầu ở lại trong xe để trải nghiệm Ngày Quốc Khánh Canada mua hàng qua xe. 
Thành Phố kêu gọi người tham dự đeo khẩu trang và mang theo chất khử trùng cá nhân, như nước 
rửa tay khô hoặc khăn lau.  
 
Kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Canada – trực tuyến! 
 
Để giúp cư dân Brampton kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Canada tại nhà, Thành Phố sẽ tổ chức lễ kỷ 
niệm trực tuyến tại  www.brampton.ca/canadaday. Từ trưa đến 10 giờ tối ngày 1 tháng 7, cư dân có 
thể tận hưởng các hoạt động thân thiện với gia đình, bắn pháo hoa trực tuyến, màn biểu diễn nghệ sĩ 
yêu thích của gia đình và ngôi sao đoạt giải thưởng JUNO Splash’N Boots, nghệ sĩ địa phương, ngôi 
sao biểu diễn đoạt giải thưởng JUNO Walk Off The Earth, và hơn thế nữa.  
 
Để biết thêm thông tin, truy cập www.brampton.ca/canadaday.  
 
Trích dẫn 

“Ngày Quốc Khánh Canada là sự kiện lớn nhất của Brampton và mặc dù năm nay chúng tôi không thể 
tổ chức lễ kỷ niệm trực tiếp tại Công viên Chinguacousy, chúng tôi đã tìm ra cách để kỷ niệm Ngày 
Quốc Khánh Canada trực tiếp với các biện pháp an toàn ưu tiên hàng đầu chống COVID-19. Hãy đến 
chào nhau vào ngày 1 tháng 7, sau đó về nhà để dự lễ kỷ niệm trực tuyến!”  

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Chúng tôi rất vui khi được gặp gỡ cư dân một cách an toàn và khỏe mạnh để cùng nhau kỷ niệm 
Ngày Quốc Khánh Canada. Tôi khuyến khích tất cả mọi người đeo khẩu trang, thực hành vệ sinh tốt và 
giữ khoảng cách tiếp xúc, và tham gia trực tiếp cùng với chúng tôi để tận hưởng thức ăn, âm nhạc và 
niềm vui. Sau đó, thưởng thức các màn trình diễn và màn bắn pháo hoa trực tuyến 
tạiwww.brampton.ca/canadaday.” 

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

“Khi chúng tôi làm việc để mở cửa trở lại thành phố một cách an toàn và cộng đồng đang cùng nhau tổ 
chức lễ kỷ niệm quốc khánh của Canada, tôi khuyến khích mọi người tham gia các lễ hội và ăn mừng 
một cách an toàn nhất có thể bằng việc giữ khoảng cách và thưởng thức buổi giải trí trực tiếp trên 
khắp Brampton.   

- 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 
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“Từ buổi gặp gỡ Thị Trưởng và các Ủy Viên Hội Đồng, cho đến buổi giải trí trực tiếp, các buổi biểu diễn 
trực tuyến, các hoạt động thân thiện với gia đình và màn bắn pháo hoa, có nhiều cách lành mạnh và 
an toàn để mọi người có thể kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Canada này. Hãy giữ an toàn, thực hành giữ 
khoảng cách tiếp xúc và kết thúc đêm trực tuyến tại nhà của bạn.” 

- 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 
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Thành Phố Brampton 
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