
 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP    

            

Kỷ niệm lễ Halloween an toàn tại Brampton trong năm nay! 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 20 tháng 10 năm 2020) – Năm nay, Halloween sẽ khác biệt tại 
Brampton do COVID-19. Khi cư dân treo đồ trang trí và lên kế hoạch cho lễ Halloween ma quái tuyệt 
vời của họ tại nhà, Thành Phố Brampton sẽ cung cấp các cách để cư dân có thể tận hưởng lễ hội năm 
nay một cách an toàn. 
 
Cho Kẹo hay Bị Ghẹo tại Brampton 
 
Theo sự chỉ đạo của Tỉnh Bang và Peel Public Health, hoạt động cho kẹo hay bị ghẹo đến từng nhà 
theo truyền thống không được khuyến khích trong các vùng đơn vị y tế công cộng Giai Đoạn 2 được 
sửa đổi, bao gồm Vùng Peel và Brampton, và mọi người nên cân nhắc các cách tổ chức thay thế. Điều 
này có thể bao gồm: 

• Khuyến khích trẻ hóa trang và tham gia các hoạt động và bữa tiệc trực tuyến 

• Khắc bí ngô tại nhà 

• Tổ chức một buổi tối xem phim hoặc chia sẻ những câu chuyện kinh dị 

• Trang trí sân cỏ trước nhà 
 
Để giúp giữ an toàn cho cộng đồng của chúng ta, Thành Phố Brampton có một loạt các sự kiện 
Halloween miễn phí, vui nhộn dành cho các gia đình để tham gia trực tuyến trong năm nay! 
 
Cuộc Thi Trang Trí Bí Ngô 
 
Hòa mình vào tinh thần ma quái và thể hiện kỹ năng trang trí bí ngô của bạn. Gửi ảnh quả bí ngô đã 
trang trí của bạn trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 10 để giành được một trong 50 
cặp vé Giải Trí Brampton để tham gia một chương trình bơi lội, trượt băng hoặc tập thể dục! Toàn bộ 
thông tin chi tiết có tại www.brampton.ca/recreation.  
 
Bộ Dụng Cụ Hoạt Động Sáng Tạo Quái Vật Miễn Phí 
 
Thỏa sức sáng tạo với hoạt động Halloween tại nhà! Tạo ra quái vật của riêng bạn bằng cách sử dụng 
bộ vật dụng làm sẵn và làm theo hướng dẫn từng bước trực tuyến. Bạn có thể đến lấy bộ hoạt động 
miễn phí từ ngày 19 tháng 10. Toàn bộ thông tin chi tiết có tại www.brampton.ca/recreation.  
 
Cuộc Thi Trang Phục Khéo Léo Nhất 
 
Halloween năm nay, hãy sáng tạo và tạo ra trang phục Halloween sành điệu nhất Thành Phố! Thành Phố sẽ 
trao giải thưởng cho ba trang phục hàng đầu cho trẻ em từ 10 tuổi trở xuống, và trao giấy khen và quà tặng 
đặc biệt cho tất cả những ai tham gia. Ban giám khảo của chúng tôi bao gồm Thị Trưởng Patrick Brown, Ủy 
Viên Hội Đồng Thành Phố Doug Whillans, Ủy Viên Hội Động Khu Vực Rowena Santos, Giám Đốc Cảnh Sát 
Vùng Peel Nav Chhinzer, Chưởng Quản Hội Đồng Nhà Trường Quận Peel Kathy McDonald và Quyền Ủy 
Viên Dịch Vụ Cộng Đồng của Thành Phố Derek Boyce.  
 
Tham gia bằng cách chia sẻ hình ảnh trang phục của bạn trên truyền thông xã hội trong khoảng thời gian từ 
ngày 31 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11 và sử dụng #BramptonCraftiestCostume2020 để có cơ hội giành 
được một số giải thưởng lớn từ các nhà cung cấp bánh kẹo tại Brampton!  
 
Người thắng cuộc sẽ được liên hệ trực tiếp và thông báo trên các kênh truyền thông xã hội của Thành Phố. 
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Cuộc Thi Truyền Thông Xã Hội và Đại Tiệc Bí Ngô 
 
Năm nay, Đại Tiệc Bí Ngô sẽ được tổ chức trực tuyến. Theo dõi các nghệ sĩ điêu khắc bí ngô chuyên 
nghiệp Rick Jacobson và Roy Chisholm điêu khắc Đèn Bí Ngô và tạo ra những chiếc Đèn Bí Ngô 3D! 
Tìm hiểu các mẹo và thủ thuật và hãy nhớ mang sản phẩm sáng tạo của bạn đến với Cuộc Thi Trang 
Trí Bí Ngô.  
 
Sau Halloween, hãy mặc lại trang phục của bạn lần cuối và chụp ảnh quá trình ủ quả bí ngô của bạn. 
Tìm hiểu cách ủ bí ngô của bạn tại đây. Chia sẻ hình ảnh của bạn trên truyền thông xã hội từ ngày 1 
đến ngày 6 tháng 11 và sử dụng #BramptonHalloween2020 để có cơ hội giành được một số giải 
thưởng lớn! 
 
Trong những năm qua, Thành Phố đã yêu cầu cư dân mang một loại thực phẩm không dễ hư hỏng 
đến Đại Tiệc Bí Ngô. Năm nay, các ngân hàng thực phẩm địa phương cần hỗ trợ hơn bao giờ hết. Xin 
hãy cân nhắc quyên góp trong khả năng của bạn cho các ngân hàng thực phẩm địa phương. 
 
Trích dẫn 
 
“Theo quyết định của Tỉnh Bang về việc khuyên không nên thực hiện cho kẹo hay bị ghẹo, Thành Phố 
đang thực hiện một số bước để tổ chức lễ Halloween năm nay tại Brampton và tôi khuyến khích mọi 
người tận hưởng các hoạt động vui nhộn mà chúng tôi đã lên kế hoạch bao gồm cuộc thi Trang Phục 
Khéo Léo Nhất, trang trí bí ngô và Đại tiệc Bí Ngô.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 

“Halloween năm nay, hãy nhớ ưu tiên sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng và tổ chức an toàn tại 
nhà với những người thân yêu của bạn. Chúng tôi có nhiều hoạt động thú vị, an toàn để cùng vui chơi 
với gia đình bạn và hãy nhớ tham gia các cuộc thi của chúng tôi để có cơ hội giành được một số giải 
thưởng lớn!” 

-  Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 9 & 10, Chủ Tịch, Dịch Vụ Công Ty, Thành 
Phố Brampton 
 

“Chúng ta sẽ tổ chức lễ Halloween giãn cách trong năm nay, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng 
ta sẽ kết nối ít hơn. Mặc một bộ trang phục ma quái, xem các hoạt động trực tuyến, và đừng quên chia 
sẻ trang phục của bạn trên truyền thông xã hội bằng cách sử dụng # BramptonCraftiestCostume2020 
cho trẻ em từ 10 tuổi trở xuống và #BramptonHalloween2020 khi bạn ủ bí ngô trong lúc đang mặc 
trang phục!” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Công Ty, 
Thành Phố Brampton 
 

“Sức khỏe và sự an toàn là ưu tiên của chúng tôi khi các lễ hội Halloween diễn ra trên khắp Brampton 
trong năm nay. Hãy nhớ thực hiện các biện pháp an toàn của Peel Public Health bằng cách tổ chức tại 
nhà. Trang trí một quả bí ngô, nhận một bộ hoạt động sáng tạo quái vật và tận hưởng ngày lễ!” 

- 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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