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Thành Phố Brampton lần đầu tiên tổ chức Ngày Thanh Thiếu Niên, với sự 
kiện trực tuyến để hỗ trợ và tiếp sức cho thanh thiếu niên 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 21 tháng 8 năm 2020) – Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Thanh Thiếu 
Niên COVID-19 của Thành Phố Brampton tổ chức Ngày Thanh Thiếu Niên vào Thứ Năm, ngày 3 tháng 
9 từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều! Hãycùng chúng tôi đón xem đội ngũ diễn giả thú vị và phần Hỏi và 
Đáp cởi mở được phát trực tuyến. 

Được TV’s Cristina Howorun của Thành Phố tổ chức, Ngày Thanh Thiếu Niên là một không gian trực 
tuyến để người trẻ tuổi lắng nghe những câu chuyện về hy vọng, học cách đối phó và duy trì cảm hứng 
trong năm 2020. Hãy nghe những nhận xét từ Thị Trưởng Patrick Brown, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố 
Charmaine Williams và Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Harkirat Singh, và những câu chuyện từ năm 
diễn giả chuyên gia về năm chủ đề đặc biệt như sau. 

• BELL trình bày về Sức Khỏe Tâm Thần - vượt qua lo lắng với Kế Hoạch B cùng chuyên gia 
Yonah Budd 

• Chống Phân Biệt Chủng Tộc cùng nhà sáng lập Tổ Chức Lãnh Đạo Thanh Thiếu Niên Niên 
One Voice One Team Orlando Bowen 

• LGBTQ + Sự Bình Đẳng cùng người dẫn chương trình, nhà văn và nhà sản xuất nổi tiếng 
Daniel Pillai 

• Tính Minh Bạch với Những Người Có Ảnh Hưởng, cùng chuyên gia thời trang Sandy Lion  
• Vấn đề bắt nạt cùng diễn giả truyền cảm hứng về sự đa dạng và hòa nhập Anthony McLean 

Buổi chiều sẽ kết thúc với phần Hỏi & Đáp cởi mở với sự góp mặt của tất cả các diễn giả. 

Ngày Thanh Thiếu Niên của Brampton được BELL, CN, RBC và EB Games tài trợ. 

Bạn phải đăng ký để tham dự. Vui lòng gửi email đến địa chỉ events@brampton.ca để xác nhận tham 
dự và nhận thông tin đăng nhập để tham gia sự kiện. Vui lòng truy 
cập brampton.ca/bramptonyouthday để biết thông tin chi tiết đầy đủ về sự kiện và diễn giả. 

Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Thanh Thiếu Niên COVID-19 

 

Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Thanh Niên COVID-19 của Thành Phố Brampton do Ủy Viên Hội Đồng 
Thành Phố Charmaine Williams và Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Harkirat Singh đồng lãnh đạo. Lực 
lượng đặc nhiệm hỗ trợ các nhu cầu của thanh thiếu niên Brampton từ 14 đến 29 tuổi trong đại dịch 
COVID-19 bằng cách cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ, liên lạc với hơn 40 tổ chức địa phương phục 
vụ thanh thiếu niên, giúp thanh niên tham gia trực tuyến tại nhà, và hơn thế nữa. Nhấp vào đây để biết 
thêm thông tin. 

Danh Hiệu Cộng Đồng Thân Thiện Với Thanh Thiếu Niên 

 

Năm nay, Thành Phố Brampton đã nhận được danh hiệu Cộng Đồng Thân Thiện Với Thanh Thiếu 
Niên Hạng Bạch Kim từ Play Works, một chương trình được Sở Công Viên và Giải Trí Ontario (Parks 
and Recreation Ontario) hỗ trợ. Đây là lần thứ ba Thành Phố được công nhận vì cam kết xuất sắc đối 
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với các cơ hội tăng trưởng và phát triển dành cho thanh thiếu niên, và là một trong ba cộng đồng nhận 
được danh hiệu bạch kim hàng đầu trong năm nay. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.  

Trích dẫn 

“Là thành phố đi đầu trong việc trao cơ hội cho thanh thiếu niên, Brampton một lần nữa mở đường cho 
những người trẻ tuổi trong cộng đồng với Ngày Thanh Thiếu Niên đầu tiên. Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ 
Trợ Thanh Thiếu Niên COVID-19 được thành lập để thu hút sự tham gia của thanh thiếu niên tại 
Brampton theo những cách có ý nghĩa và giúp họ phát triển trong suốt đại dịch COVID-19. Sự kiện trực 
tuyến này là kết quả trực tiếp của cam kết này và tôi khuyến khích mọi người tham dự buổi chiều đầy 
cảm hứng này.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Chúng tôi biết rằng năm 2020 là một khoảng thời gian đầy thử thách đối với thanh thiếu niên tại 
Brampton. Sự kiện này được tạo ra để giúp hỗ trợ và trao quyền cho những người trẻ phi thường trong 
cộng đồng của chúng ta, là kết quả của những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với thanh thiếu niên 
thông qua Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Thanh Thiếu Niên COVID-19. Chúng tôi đã lắng nghe những 
gì cộng đồng cần và chúng tôi đang cung cấp những điều đó.” 

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 & 8; Đồng Lãnh Đạo, Lực Lượng 
Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Thanh Thiếu Niên COVID-19, Thành Phố Brampton 

“Thanh thiếu niên tại Brampton rất dũng cảm, tham vọng và đầy cảm hứng, vì vậy chúng tôi đã mời các 
diễn giả chuyên gia về các chủ đề đặc biệt để giúp hỗ trợ tương lai tươi sáng của họ và duy trì đà phát 
triển đó. Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Thanh Thiếu Niên COVID-19 tận tâm trong việc hỗ trợ những 
người trẻ tuổi tại Brampton.” 

- Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Đồng Lãnh Đạo, Lực Lượng Đặc 
Nhiệm Hỗ Trợ Thanh Thiếu Niên COVID-19, Thành Phố Brampton 

“Thành Phố Brampton tự hào giới thiệu Ngày Thanh Thiếu Niên, với sự tham gia của một đội ngũ diễn 
giả thu hút về các chủ đề phù hợp và quan trọng đối với thanh thiếu niên ngày nay. Sự cống hiến của 
nhân viên Hội Đồng và Thành Phố đối với thanh thiếu niên tại Brampton đã giúp hiện thực hóa sự kiện 
này và bạn sẽ không muốn bỏ lỡ sự kiện này đâu.” 

- 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 
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