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Chương Trình Vườn Sau Nhà của Brampton cung cấp hơn 10.000 lbs nông 
sản cho cư dân có nhu cầu 

 
BRAMPTON, ON (ngày 20 tháng 10 năm 2020) - Chương Trình Vườn Sau Nhà của Thành Phố 
Brampton hiện đã hoàn tất, với hơn 10.000 lbs nông sản được quyên góp cho những cư dân có nhu 
cầu từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2020. 
 
Chương Trình Vườn Sau Nhà, do Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Doug Whillans, Khu 2 và 6 chủ trì và 
được bộ phận Lâm Nghiệp và Bảo Trì Công Viên (Parks Maintenance and Forestry) của Thành Phố hỗ 
trợ, chương trình được khởi động vào ngày 15 tháng 4 với tư cách là chương trình đầu tiên thuộc loại 
hình này ở Canada nhằm ứng phó với COVID-19. Chương trình này là phần mở rộng của chương 
trình Vườn Cộng Đồng hiện có.  
 
Chương trình này cung cấp nguồn thực phẩm cho Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Xã Hội COVID-19 
của Thị Trưởng, tạo điều kiện mang đến những hỗ trợ xã hội cần thiết đối với các cộng đồng dễ bị ảnh 
hưởng của Brampton.  
 
Mở rộng cho tất cả cư dân Brampton, chương trình đã cung cấp cho cư dân đất, gói hạt giống và lời 
khuyên trồng trọt cho khu vườn mới của họ. Từ tháng 4 đến tháng 10, cư dân đã trồng các khu vườn 
sau nhà của riêng họ, một số người giữ lại vụ thu hoạch của mình và một số khác thì quyên góp cho 
các ngân hàng thực phẩm địa phương và các tổ chức cộng đồng, bao gồm Knights Table, 
Regeneration, Khalsa Aid, và United Sikhs  
 
Ngoài việc hỗ trợ những cư dân cần nông sản tươi, sáng kiến thân thiện với môi trường này còn 
khuyến khích cư dân tích cực hoạt động trong thời gian diễn ra COVID-19 và hỗ trợ sức khỏe tâm thần 
của cư dân Brampton bằng việc mang đến một hoạt động tại nhà. Đây cũng là cơ hội để những người 
lần đầu làm vườn tìm hiểu về làm vườn và thử một thú vui mới.  
 
Thành Phố Brampton cảm ơn những người ủng hộ Scotts, Mattamy Homes, Paradise Developments, 
TACC Holborn Corporation và Fieldgate Developments vì đã giúp thực hiện chương trình này.  
 
Theo các con số 
 

• Trong vòng ba ngày kể từ khi khởi động chương trình, 6.000 cư dân đã đăng ký. 

• Hơn 45 tình nguyện viên đã làm việc 490 giờ để hỗ trợ giao hạt giống miễn phí cho những 
người tham gia. 

• Nhân viên và tình nguyện viên đã vận chuyển 3.057 thước Anh đất không lẫn rễ cây; 8.553 bao 
đất; và 15.162 gói hạt giống cho những người tham gia. 

 
Trích dẫn 
 
“Chúng tôi đã chứng kiến phản ứng đáng kinh ngạc đối với Chương Trình Vườn Sau Nhà và sự lãnh 
đạo của Ủy Viên Hội Đồng Whillans, và chúng tôi tự hào vì đã ủng hộ sáng kiến này tại Brampton, 
sáng kiến đầu tiên thuộc hình thức này ở Canada, để truyền cảm hứng cho các thành phố gần xa. Lực 
Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Xã Hội COVID-19 đã đem đến hỗ trợ thực phẩm cần thiết cho những cư 
dân Brampton dễ bị ảnh hưởng thông qua Knights Table và Regen trong thời gian khó khăn, và tất cả 
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những người trồng và quyên góp nông sản đã giúp làm giảm gánh nặng lên ngân hàng thực phẩm, hỗ 
trợ môi trường và khiến tất cả chúng ta tự hào.” 
 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Chương Trình Vườn Sau Nhà lần đầu tiên của chúng ta đã thành công rực rỡ tại Brampton. Chúng tôi 
đã mang hạt giống và đất đến cho hàng ngàn cư dân, cung cấp hơn 10.000 pound nông sản cho 
những cư dân có nhu cầu. Tôi muốn cảm ơn từng cư dân và doanh nghiệp đã tham gia vào sáng kiến 
thay đổi cục diện này, khuyến khích mọi người tham gia làm vườn, tận hưởng không gian ngoài trời và 
cống hiến cho cộng đồng của chúng ta trong năm nay.” 
 

- Doug Whillans, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 2 & 6, Thành Phố Brampton  
 
“Nhân viên thành phố đã thể hiện sự cam kết và quan tâm to lớn đối với cộng đồng của chúng ta bằng 
cách làm việc chăm chỉ để triển khai Chương Trình Vườn Sau Nhà, và chúng tôi không thể ấn tượng 
hơn với kết quả đạt được. Brampton là một Thành Phố Xanh, là một ưu tiên quan trọng trong Nhiệm 
Kỳ của Hội Đồng, và chương trình này đã giúp cho cư dân được năng động và đảm bảo an ninh lương 
thực cho các cá nhân và gia đình ở Brampton.” 
 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 
“Chương Trình Vườn Sau Nhà Brampton là một sáng kiến tuyệt vời. Đối với những gia đình, cá nhân 
và người cao niên dễ bị ảnh hưởng mà chúng tôi phục vụ, nhiều người trong số đó đang phải đối phó 
với những quan ngại về sức khỏe. Trái cây và rau củ tươi rất cần thiết để giúp họ duy trì sức khỏe tốt. 
Chương trình làm vườn là một nguồn lực quý giá, cung cấp những nông sản thiết yếu cho các hộ gia 
đình không thể đảm bảo nguồn thực phẩm.” 
 

- Annie Bynoe, Giám Đốc Điều Hành, Knights Table 
 

“Chương Trình Vườn Sau Nhà của Thành Phố Brampton đã thành công tốt đẹp. Nông sản tươi mà 
Regeneration Outreach Community nhận được có tác động trực tiếp đến cuộc sống của cư dân 
Brampton, những người đã tiếp cận chương trình bữa ăn và ngân hàng thực phẩm khẩn cấp của 
chúng ta. Chúng tôi thực sự cảm ơn tầm nhìn của Thành Phố trong việc khuyến khích cư dân của 
chúng tôi tham gia.”  
 

- Ted Brown, Tổng Giám Đốc Điều Hành, Regeneration Outreach Community 
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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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