
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP   
 

Thành Phố đổi tên Công Viên Thể Thao Dixie 407 thành Công Viên Giải 
Phóng, và tuyên bố tháng 8 là Tháng Giải Phóng ở Brampton 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 1 tháng 8 năm 2020) – Vào ngày 8 tháng 7, Hội Đồng Thành Phố 
Brampton đã nhất trí thông qua kiến nghị đổi tên Công Viên Thể Thao Dixie 407 thành Công Viên Giải 
Phóng để tôn vinh việc xóa bỏ chế độ nô lệ. Kiến nghị đã được Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố 
Charmaine Williams đưa ra và được tất cả các thành viên của Hội Đồng tán thành. Năm nay, ngày 1 
tháng 8 được tuyên bố là Ngày Giải Phóng và tháng 8 được tuyên bố là Tháng Giải Phóng ở 
Brampton.  
 
Công Viên Giải Phóng  
 
Công Viên Thể Thao Dixie 407 đã được đổi tên thành Công Viên Giải Phóng. Công viên nằm ở phía 
nam Đại Lộ 407 thuộc Khu 7, được xây dựng vào năm 2004 và bao gồm các sân bóng đá nhỏ và lớn, 
và sân bóng gậy.  
 
Thị Trưởng Patrick Brown và các Ủy Viên Hội Đồng sẽ công bố biển hiệu tên công viên mới vào tháng 
8.  
 
Tháng Giải Phóng  
 
Ngày 1 tháng 8 là Ngày Giải Phóng và Tháng 8 là Tháng Giải Phóng ở Brampton. Thành Phố 
Brampton cam kết tôn vinh sự đa dạng của Brampton, và tôn vinh ngày và tháng quan trọng này bằng 
các sự kiện trong suốt tháng 8. Để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, tất cả các sự kiện sẽ 
được tổ chức trực tuyến. Để biết danh sách đầy đủ các sự kiện, hãy truy cậpwww.brampton.ca.  
 
Lễ chào cờ trực tuyến sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 8 cho Ngày Giải Phóng, ngày 6 tháng 8 cho Ngày 
Quốc Khánh Jamaica, ngày 22 tháng 8 cho Ngày Khôi Phục Cộng Hòa Dominica và ngày 31 tháng 8 
cho Ngày Quốc Khánh Trinidad và Tobago. Tất cả các nghi lễ chào cờ trực tuyến sẽ có sẵn trực tuyến 
tại đây.  
 
Đơn Vị Trao Quyền Kinh Tế, Văn Hóa và Xã Hội cho Người Da Đen Gốc Phi và Người Caribe và 
Giải Quyết Nạn Phân Biệt Chủng Tộc Chống Người Da Đen của Brampton  
 
Vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, Hội Đồng Thành Phố đã phê chuẩn Đơn Vị Trao Quyền Kinh Tế, Văn 
Hóa và Xã Hội cho Người Da Đen Gốc Phi và Người Caribe và Giải Quyết Nạn Phân Biệt Chủng Tộc 
Chống Người Da Đen của Brampton. Dưới sự lãnh đạo của Cố Vấn Cao Cấp, Gwyneth Chapman, 
Đơn vị sẽ hỗ trợ và lãnh đạo việc thành lập đơn vị và phát triển kế hoạch hành động trong việc xóa bỏ 
nạn phân biệt chủng tộc chống Người Da Đen có hệ thống ở Brampton. Dưới sự hướng dẫn của các 
bên liên quan trong cộng đồng địa phương, công việc sẽ tập trung vào việc nâng cao vị thế xã hội, văn 
hóa và kinh tế của cộng đồng Người Da Đen Brampton.  
 
Để tìm hiểu thêm hoặc bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia khi Thành Phố phát triển Đơn Vị Giải 
Quyết Nạn Phân Biệt Chủng Tộc Chống Người Da Đen, vui lòng liên hệ với Thành Phố 
tại AntiBlackRacismUnit@brampton.ca.  
 

http://www.brampton.ca/


 

 

Trích dẫn  
“Chúng ta đang chứng kiến một thời khắc lịch sử trên khắp thế giới. Mọi người đến từ tất cả các địa vị 
cùng nhau đương đầu với cuộc chiến chống nạn phân biệt chủng tộc chống Người Da Đen có hệ 
thống. Tại Brampton, việc tôn vinh Tháng Giải Phóng và đặt tên cho công viên của Thành Phố thành 
Công Viên Giải Phóng là một cách mạnh mẽ để chúng ta ghi nhận quá khứ và nhắc lại rằng chúng ta 
đứng cùng với cộng đồng Người Da Đen tại Brampton.”  
– Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton  
 
“Là người phụ nữ Da Đen đầu tiên trong lịch sử của Brampton được bầu vào hội đồng thành phố, tôi tự 
hào đề xuất bản kiến nghị để công nhận Ngày Giải Phóng vào tháng 10 năm 2019. Các sự kiện gần 
đây đã nâng cao hiểu biết của chúng ta về nạn phân biệt chủng tộc chống người Da Đen không thể 
lường trước được khi tôi đề xuất sáng kiến này. Tuy nhiên, tôi rất tự hào khi nói rằng Brampton là nơi 
có Công Viên Giải Phóng. Theo tôi được biết, đây là Công Viên Giải Phóng đầu tiên ở bất cứ nơi nào 
tại Canada. Tôi mong muốn được thấy nhiều hơn những sáng kiến giúp tăng hiểu biết lịch sử của 
chúng ta về nguồn gốc của nạn phân biệt chủng tộc chống Người Da Đen khi chúng ta nỗ lực phá bỏ 
những rào cản kìm hãm tiềm năng của con người.”  
- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 & 8  
 
“Tháng trước, Hội Đồng Thành Phố đã phê chuẩn việc thành lập Đơn Vị Trao Quyền Kinh Tế, Văn Hóa 
và Xã Hội cho Người Da Đen Gốc Phi và Người Caribe và Giải Quyết Nạn Phân Biệt Chủng Tộc 
Chống Người Da Đen để kết nối với cộng đồng Người Da Đen Brampton và nâng cao vị thế xã hội, 
văn hóa và kinh tế của họ. Hiện nay, chỉ một tháng nữa, chúng tôi sẽ đổi tên công viên cộng đồng để 
làm nổi bật phần quan trọng này trong lịch sử của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với 
cộng đồng Người Da Đen để giải quyết nhu cầu của họ.”  
- Pat Fortini, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 & 8  
 
“Tôn Vinh Tháng Giải Phóng và đổi tên một phần của Công Viên Giải Phóng Brampton là những bước 
tiến quan trọng đối với Brampton. Điều quan trọng là mọi người phải biết lịch sử và hiểu rằng chúng ta 
đã từng có chế độ nô lệ ở Canada. Các phong trào như đổi tên công viên mang lại cho tôi niềm tin lớn 
rằng chúng ta sẽ đạt được tiến bộ to lớn ở Brampton.”  
- Gwyneth Chapman, Cố Vấn Cao Cấp, Đơn vị Trao Quyền Kinh Tế và Giải Quyết Nạn Phân Biệt 
Chủng Tộc Chống Người Da Đen, 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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