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Tham gia Buổi Chiêu Đãi Năm Mới 2021 trực tuyến cùng Thị Trưởng 
Patrick Brown và các Ủy Viên Hội Đồng 

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 9 tháng 2 năm 2021) - Cùng Thị Trưởng Patrick Brown và các Thành 
Viên Hội Đồng tham gia trực tuyến Buổi Chiêu Đãi Năm Mới của Thị Trưởng theo truyền thống lâu đời 
vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 2, từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa. 
 
Năm nay, do đại dịch COVID-19 và tình trạng đóng cửa Toàn Tỉnh Bang, Buổi Chiêu Đãi Năm Mới của 
Thị Trưởng sẽ được tổ chức trực tuyến. Thị Trưởng Brown và các Thành Viên Hội Đồng sẽ mang đến 
những thông điệp chào mừng, sau đó là bài diễn văn đón Năm Mới của Thị Trưởng.  
 
Là một phần của sự kiện, mọi người có thể kiểm tra kiến thức của mình về Brampton bằng trò đố vui 
về Brampton. Có thể chơi trò chơi này trên điện thoại di động bằng cách sử dụng ứng dụng Kahoot (có 
thể tải xuống từ cửa hàng ứng dụng) hoặc trực tuyến tại www.kahoot.it/. Năm thí sinh hàng đầu sẽ 
giành được một thẻ quà tặng điện tử dùng cho các doanh nghiệp ở nội thành cung cấp dịch vụ mua 
hàng trực tuyến qua lấy ngoài lề đường có tham gia chương trình.  
 
Buổi Chiêu Đãi năm nay còn có bốt chụp ảnh trực tuyến, nơi mọi người có thể chụp ảnh bản thân và 
gia đình, sau đó chia sẻ ảnh trực tuyến với hashtag #BramptonLevee.  
 
Cristina Howorun của riêng Brampton, một nhà báo từng đoạt giải thưởng của CityTV ở Toronto, sẽ tổ 
chức sự kiện này. 
 
Tìm toàn bộ thông tin chi tiết về sự kiện trực tuyến tại www.brampton.ca/events. 
 
Buổi Chiêu Đãi Năm Mới là một truyền thống được tổ chức ở Canada ở các cấp chính quyền Liên 
Bang, Tỉnh Bang, Khu Vực và Thành Phố. Qua nhiều năm, Buổi Chiêu Đãi Năm Mới của Thành Phố 
Brampton đã được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau trong khi tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 
cho cư dân và cung cấp cơ hội gặp gỡ Thị Trưởng và các Ủy Viên Hội Đồng. 
 
Trích dẫn 
 
“Truyền thống của một Buổi Chiêu Đãi Năm Mới là trao nhau những lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất 
cho Năm Mới. Đây cũng là cơ hội để ngẫm lại những sự kiện trong năm qua và đón chào những cơ hội 
của năm sắp tới tại Brampton. Mặc dù Buổi Chiêu Đãi Năm Mới năm nay có thể có điểm khác biệt 
nhưng đây là một truyền thống quan trọng cần được duy trì. Tôi rất mong được cùng cư dân tham gia 
lễ kỷ niệm năm nay!” 

− Patrick Brown, Thị Trưởng, 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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