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Thành Phố Brampton tưởng niệm 75 năm Ngày Kết Thúc Thế Chiến Thứ 

Hai  

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 27 tháng 8 năm 2020) – Vào Thứ Tư, ngày 2 tháng 9, Thành Phố 
Brampton sẽ tưởng niệm 75 năm Ngày Kết Thúc Thế Chiến Thứ Hai. Các Cựu Chiến Binh Chiến 
Tranh của Brampton cũng như những người đã hy sinh sẽ được vinh danh trên trang web của Thành 
Phố Brampton Tưởng Nhớ, và cờ tại tất cả các cơ sở của Thành Phố Brampton sẽ ở trạng thái cờ rủ. 
 
Vào ngày 2 tháng 9, trang web Brampton Tưởng Nhớ sẽ giới thiệu các tin nhắn video từ Thị Trưởng 
Patrick Brown và các Cựu Chiến Binh Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai tại Brampton, Sĩ Quan Phi Công 
Bill Burrell và cố Đại tá Edward Conover, cũng như thông tin khác về lịch sử của ngày kỷ niệm quan 
trọng này.  
 
Hình ảnh và tên của các cư dân Brampton đã phục vụ trong Thế Chiến Thứ Hai cũng sẽ được chia sẻ 
vào ngày 2 tháng 9. 
 
Cộng đồng được hoan nghênh tìm hiểu thêm và chia sẻ những kỷ niệm và lời chia buồn của họ trực 
tuyến tại www.brampton.ca/bramptonremembers vào ngày 2 tháng 9.  
 
Thông Tin Cơ Bản 
 
Thành Phố Brampton sẽ tưởng niệm sự kết thúc chính thức của Thế Chiến Thứ Hai, diễn ra vào ngày 
2 tháng 9 năm 1945, với sự đầu hàng của Nhật Bản. Mặc dù Lực Lượng Canada không phục vụ tại 
chiến trường Thái Bình Dương, ngoại trừ ở Hồng Kông, nhưng nhiều cư dân Brampton đã phục vụ tại 
chiến trường Châu Âu của cuộc chiến, và một số lượng đáng kể cư dân Brampton cũng đã phục vụ tại 
chiến trường Thái Bình Dương cùng với lực lượng của các Nước Đồng Minh của chúng ta.  
 
Vào ngày 2 tháng 9, Thành Phố sẽ tưởng niệm sự phục vụ của tất cả cư dân Brampton và tưởng nhớ 
những người đã hy sinh để giữ gìn và bảo vệ các nền tự do mà chúng ta có ngày hôm nay. 
 
Trích dẫn 

“Thế Chiến Thứ Hai đã kết thúc cách đây 75 năm, và nó đã thay đổi thế giới, bao gồm nhiều cuộc sống 
ở Brampton. Tôi biết ơn tất cả những người đã phục vụ quên mình trong chiến tranh – chính nhờ họ 
mà chúng ta được hưởng tự do ngày hôm nay. Mặc dù chúng ta không thể tụ họp trực tiếp để tưởng 
niệm phần quan trọng này trong lịch sử, song tôi yêu cầu mọi người truy cập trang web Brampton 
Tưởng Nhớ vào ngày 2 tháng 9 để tôn vinh sự kết thúc của Thế Chiến Thứ Hai.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
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“Mặc dù chúng ta không thể tụ họp trực tiếp để tưởng niệm 75 năm Ngày Kết Thúc Thế Chiến Thứ Hai, 
nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục ghi nhớ thời khắc quan trọng này trong lịch sử của 
mình. Nhân viên thành phố đã tạo ra một không gian trực tuyến đặc biệt như một lời tri ân, với tin nhắn 
video, hình ảnh, một cuốn sách chia buồn và hơn thế nữa. Xin hãy vinh danh các cựu chiến binh và 
nạn nhân của chiến tranh bằng cách truy cập trang web Brampton Tưởng Nhớ vào ngày 2 tháng 9.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 
“Tôi muốn cảm ơn Thành Phố Brampton vì đã tổ chức lễ tưởng niệm 75 năm Ngày Kết Thúc Thế 
Chiến Thứ Hai. Vì chúng ta có các Cựu Chiến Binh ở Brampton từng phục vụ tại cả hai chiến trường 
của cuộc xung đột, nên việc ghi nhớ sự phục vụ của họ và những mất mát đối với họ và gia đình họ là 
rất quan trọng. Đồng thời, chúng ta cũng cần ghi nhận sự phục vụ của những người phụ nữ trong 
thành phố này, những người đã đóng góp xuất sắc trong việc hỗ trợ lực lượng quân sự, đặc biệt là 
trong các nhà máy sản xuất máy bay ở Malton, hoặc những người đã tham gia cuộc xung đột này. 
Chúng tôi đặc biệt tôn vinh những người của thành phố đã hy sinh để giữ gìn và bảo vệ sự tự do mà 
chúng ta được hưởng ngày nay. Chúng ta sẽ không bao giờ quên.” 
 

- Henry F. Verschuren CD, Chỉ Huy Cuộc Diễu Hành, Thiếu Tá Williams Dwight Sharpe Quân 
Đoàn Hoàng Gia Canada Đội 15 

 
“Nhân 75 năm Ngày Kết Thúc Thế Chiến Thứ Hai, các thành viên của Quân Đoàn Hoàng Gia Canada, 
Đội 609, muốn suy ngẫm về sự hy sinh của những người đàn ông và phụ nữ đã phục vụ cho Canada. 
Chúng tôi tưởng nhớ những người đã hy sinhvà không bao giờ quay trở về nhà. Đó là những người đã 
nằm xuống tại Châu Âu, Châu Phi, Châu Á và những người chưa bao giờ được xác định. Chúng tôi 
cũng tưởng nhớ những cựu chiến binh đã trở về nhà và qua đời. Chúng tôi cũng cảm ơn những người 
vẫn ở bên chúng tôi, dù cơ thể họ đã yếu đi nhưng tinh thần của họ là nguồn cảm hứng cho tất cả 
chúng tôi.” 
 

- Paul R. Ackermann, Trung Sĩ, Quân Đoàn Hoàng Gia Canada Đội 609 
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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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