
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP 
 

Thành Phố Brampton tổ chức kỷ niệm trực tuyến Tháng Lịch Sử Người Da 
Đen trong bối cảnh đại dịch COVID-19 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 1 tháng 2 năm 2021) – Trong tháng 2, Thành Phố Brampton ghi nhận 
Tháng Lịch Sử Người Da Đen để tôn vinh vô số những đóng góp về văn hóa, kinh tế và lòng nhân ái 
mà cộng đồng Người Da Đen Brampton đã làm cho thành phố, cho tỉnh bang và cho quốc gia. 
 
Để công nhận các cá nhân trong cộng đồng như các nhà ủng hộ, nhà vô địch và nhà đổi mới, mọi 
người có thể đề cử các cư dân cho các Giải Thưởng Tạo Dựng Lịch Sử Người Da Đen của Thị Trưởng 
Patrick Brown. Để biết thêm thông tin, truy cập www.brampton.ca/BHM2021. 
 
Do dịch COVID-19, các hoạt động và sự kiện trong năm nay sẽ được tổ chức trực tuyến. Chương trình 
bao gồm: 

• Sun Life Financial giới thiệu về Chuỗi Biểu Diễn Trực Tuyến, đây là chuỗi biểu diễn hàng tuần 
của các nghệ sĩ Da Đen tại địa phương 

• Chợ Black Makers giới thiệu về các doanh nghiệp do Người Da Đen sở hữu 

• Chương trình giờ khỏe mạnh do huấn luyện viên yoga địa phương Matthew Bonas dẫn chương 
trình 

• Chương trình Best and Black trong Tour Ẩm Thực Brampton do Azalea Hart dẫn chương trình 

• Hội thảo nhóm do Brampton’s Jones & Jones Productions phụ trách, về các chủ đề như duy trì 
sự sáng tạo trong thời kỳ đại dịch, định hướng sự nghiệp, Black Lives Matter (Sinh Mệnh Người 
Da Đen Cũng Đáng Giá) và vai trò lãnh đạo mạnh mẽ của Người Da Đen                                                           

 
Để biết thêm thông tin về tất cả các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra, hãy truy cập vào 
www.brampton.ca/BHM2021.  
 
Hội Nghị Trao Quyền Chính Trị cho Người Da Đen 
 
Hội Nghị Trao Quyền Chính Trị cho Người Da Đen diễn ra vào ngày 9 và 10 tháng 2 sẽ đưa ra các 
cuộc thảo luận đầy thông tin và truyền cảm hứng với các lãnh đạo chính trị và các đồng minh Người 
Da Đen. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào tính cấp thiết phải xây dựng thủ phủ chính trị cho Người 
Da Đen như là một phương tiện hoạt động hướng tới việc xóa sổ nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống, 
các bất công trong xã hội, giáo dục và việc làm nhưng quan trọng nhất là, cổ vũ các cá nhân, các gia 
đình và thanh niên tham gia vào đấu trường chính trị. Nhấp vào đây để đăng ký.   
 
Hội Nghị Thanh Niên Da Đen Lãnh Đạo 
 
Những người trẻ tuổi trong thành phố chúng ta có những thách thức quan trọng cần phải vượt qua và 
có rất nhiều việc cần làm để chuẩn bị cho thành công. Sự kiện này diễn ra vào 26 tháng 2 từ 9 giờ 
sáng tới 3:30 chiều, là cơ hội để những người trẻ tuổi có một nơi để thảo luận và chia sẻ những thách 
thức, lo lắng và ước mơ của mình. Hội nghị này sẽ tập trung vào các giải pháp cho các thách thức của 
người trẻ tuổi và tham gia vào đối thoại để giúp tìm hướng đi hỗ trợ cho thành công của họ. Bên cạnh 
việc cung cấp cho những người trẻ tuổi một nơi để phát biểu, thì hội nghị cũng sẽ lắng nghe từ các 
chuyên gia và các diễn giả truyền động lực. Hội nghị này là để tiếp cận với giới trẻ và các ban giám 
hiệu. Để biết thêm thông tin về việc tham gia, vui lòng liên hệ economicantiblackracism@brampton.ca. 
 
Trích dẫn 
 

http://www.brampton.ca/BHM2021
http://www.brampton.ca/BHM2021
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/anti-black-racism-unit/Pages/Black%20Political%20Empowerment%20Conference.aspx
mailto:economicantiblackracism@brampton.ca


 

 

“Cộng đồng Người Da Đen tại Brampton đã cống hiến rất nhiều để biến quốc gia này trở thành một 
quốc gia có nền văn hóa đa dạng, đầy lòng nhân ái và thịnh vượng như ngày nay. Chúng tôi vô cùng 
vinh hạnh khi giới thiệu chuỗi sự kiện kéo dài một tháng để công nhận và kỷ niệm Tháng Lịch Sử 
Người Da Đen. Bằng việc tham gia vào các cuộc thảo luận quan trọng và các hoạt động theo kế 
hoạch, chúng ta hoạt động để làm nổi bật các đóng góp quan trọng của các thành viên cộng đồng 
Người Da Đen trong cộng đồng chúng ta, qua đó xây dựng một thành phố hòa nhập hơn nữa.” 

− Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton  
 
“Các cộng đồng Người Châu Phi Da Đen và Người Caribe trong Thành Phố đã cống hiến rất nhiều vào 
sự đa dạng về văn hóa đầy sức sống và nền kinh tế địa phương của chúng ta. Là phụ nữ Da Đen đầu 
tiên được bầu vào Hội Đồng Thành Phố Brampton, tôi vô cùng vinh hạnh được tham gia với các nhân 
viên và đồng nghiệp trong Hội Đồng trong việc đi đầu để công nhận Tháng Lịch Sử Người Da Đen theo 
nhiều cách đầy ý nghĩa khác nhau. Cùng nhau, chúng tôi công nhận rất nhiều đóng góp của các thành 
viên trong cộng đồng vào lịch sử, quá khứ và hiện tại của Brampton, qua đó mở đường cho thế hệ lãnh 
đạo cộng đồng tiếp theo.” 

− Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7&8, Thành Phố Brampton 
 

“Brampton là một thành phố đa dạng, và bằng cách công nhận và kỷ niệm Tháng Lịch Sử Người Da 
Đen, chúng ta đang công nhận tính đa dạng của thành phố. Lịch sử của Người Da Đen cũng là lịch sử 
của thế giới. Đó là một lịch sử mạnh mẽ và phong phú bắt nguồn từ thành tựu, đổi mới, văn hóa, và 
nhân loại. Trong tháng này, chúng ta sẽ dành thời gian để phản ánh và để được truyền cảm hứng bởi 
các câu chuyện, các di sản của những người đi trước - với hy vọng sẽ mang lại ý thức mạnh mẽ hơn 
về đoàn kết, tôn trọng và cam kết để thực hiện phần việc của mình trong việc xây dựng một đất nước 
bình đẳng hơn, công bằng hơn, và hòa nhập hơn.” 

− Gwyneth Chapman, Cố Vấn Cấp Cao, Đơn vị Trao Quyền Kinh Tế và Chống Phân Biệt Chủng 
Tộc đối với Người Da Đen, Thành Phố Brampton 

 
“Sự kiện Tháng Lịch Sử Người Da Đen năm nay rất vinh hạnh được công nhận và tôn vinh cộng đồng 
Người Da Đen tại Brampton cùng những đóng góp to lớn của họ cho sự đa dạng của thành phố chúng 
ta. Các sự kiện và hoạt động trực tuyến theo kế hoạch trong tháng này là cơ hội để tham gia với các 
nhóm đa dạng trong khắp thành phố, hỗ trợ các sự kiện văn hóa, và học hỏi thêm về cộng đồng Người 
Da Đen đầy sức sống của chúng ta. Chúng tôi trân trọng mời tất cả mọi người tham gia vào một loạt 
các sự kiện được lên kế hoạch trong tháng này.” 

− 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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