
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  
Brampton tổ chức kỷ niệm Tuần Lễ Thanh Thiếu Niên Quốc Gia trực tuyến từ ngày 1 

đến ngày 7 tháng 5 
 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 27 tháng 4 năm 2021) – Thành Phố Brampton sẽ tổ chức kỷ niệm Tuần 
Lễ Thanh Thiếu Niên Quốc Gia với các sự kiện trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 5. Tuần Lễ 
Thanh Thiếu Niên Quốc Gia được dành để tôn vinh các thanh thiếu niên và sự tham gia tích cực của 
họ vào cộng đồng của chúng ta. 
 
Các thanh thiếu niên được mời tham gia với chúng ta và các đối tác của chúng ta trong gần 40 sự kiện 
trực tuyến miễn phí trong suốt cả tuần, bao gồm Sự Kiện Khởi Động diễn ra vào ngày 1 tháng 5 từ 1 
giờ chiều đến 5 giờ chiều. Lắng nghe và tương tác với những diễn giả truyền cảm hứng về khả năng 
lãnh đạo, sức khỏe tâm thần, lập nghiệp, sự hòa nhập cộng đồng và nhiều chủ đề khác nữa.  
 
Đăng ký các phiên họp trực tuyến, bao gồm các lớp tập luyện, hội thảo tự chăm sóc bản thân và các 
cuộc thảo luận về sức khỏe tâm thần và ủng hộ thanh thiếu niên. Tham gia sự kiện Tiếp Cận Giáo Dục 
Sau Trung Học của Trường Cao Đẳng Sheridan; tham gia Sự Kiện Tuyển Dụng của Dịch Vụ Y Tế 
Cộng Đồng Punjabi và thậm chí học cách làm món Pakora với Đầu Bếp Rick Matharu, nhà cựu vô địch 
của chương trình Recipe to Rich của Food Network Canada.  
 
Các sự kiện nổi bật bao gồm Sự Kiện Khởi Động diễn ra vào ngày 1 tháng 5, sự kiện We Play Too - 
Girl and Women (Chúng Tôi Cùng Chơi - Nữ Giới) trong Hội Nghị Lãnh Đạo Thể Thao vào ngày 3 
tháng 5, và một buổi Khiêu Vũ Trực Tuyến vào ngày 7 tháng 5. Những người tham dự các sự kiện nổi 
bật sẽ nhận được một mã phiếu giảm giá cho một bánh pizza one-topping cỡ vừa miễn phí của 
Domino và có cơ hội thắng các giải thưởng lớn như thẻ quà tặng EB Games, gói giải thưởng tay điều 
khiển Nintendo Switch và Gói Giải Thưởng Pizza của Domino. Các giải thưởng của Domino chỉ có thể 
được đổi ở các địa điểm tại Brampton. 
 
Bắt buộc phải đăng ký cho từng sự kiện! Nhấp vào đây để xem lịch trình đầy đủ và để đăng ký các 
phiên họp miễn phí này. 
 
Đừng bỏ lỡ! Hãy khiêu vũ, nhảy múa và ăn mừng với danh sách phát nhạc cho Tuần Lễ Thanh Thiếu 
Niên Quốc Gia của chúng tôi trên Spotify. Nhấp vào đây để nghe.  
 
Tham Quan Trạm Cứu Hỏa Trực Tuyến của Sở Cứu Hỏa Brampton  
Quý vị đã bao giờ tự hỏi bên trong một trạm cứu hỏa trông như thế nào chưa? Tham gia Dịch Vụ Cứu 
Hỏa và Khẩn Cấp Brampton để tham quan trạm cứu hỏa trực tuyến vào thứ Năm, ngày 6 tháng 5 năm 
2021, từ 6:30 chiều tới 7:15 tối. Các lính cứu hỏa của Brampton sẽ mang đến cho quý vị chuyến tham 
quan tuyệt vời, từ các công cụ họ sử dụng đến các thiết bị giúp họ an toàn trong khi ứng phó với các 
trường hợp khẩn cấp! Hãy mang theo thắc mắc của quý vị đến cho một buổi Hỏi&Đáp. Đăng ký tại đây.    
 
Nhạc Viện Sân Khấu Trung Tâm tại The Rose 
Trong suốt Tuần Lễ Thanh Thiếu Niên Quốc Gia, The Rose tại Brampton sẽ tỏa sáng trên tiêu điểm 
của mạng xã hội nhờ những người tham gia tới từ Nhạc Viện Sân Khấu Trung Tâm 2020-2021, một 
chương trình đào tạo và phát triển chuyên môn cho các nghệ sĩ trẻ của Brampton. Những người tham 
gia đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối cùng của họ vào mùa xuân này. Nhấp vào đây để biết thêm 
thông tin. 
 
Trò Chuyện Trực Tiếp trên Instagram dành cho Thanh Thiếu Niên 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx
https://open.spotify.com/playlist/6IixLUC8DQb9rkqekmF95M?si=c37ca0c894084453&nd=1
https://brampton.webex.com/webappng/sites/brampton/meeting/info/dbc12141fb4a471fb47eb78fc5bf460f?isPopupRegisterView=true
https://tickets.brampton.ca/Online/article/youth-programs


 

 

Để kỷ niệm Tuần Lễ Thanh Thiếu Niên Quốc Gia, hãy tham gia cùng Thị Trưởng Patrick Brown, Ủy 
Viên Hội Đồng Thành Phố Charmaine Williams và Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Harkirat Singh để 
nghe về các hoạt động trực tuyến sắp tới, thảo luận về các hạn chế COVID-19 mới nhất và nhiều thông 
tin nữa vào ngày 30 tháng 4 lúc 6 giờ chiều! Cuộc trò chuyện sẽ được tổ chức trên tài khoản của Thị 
Trưởng Brown, @patrickbrownont. 
 
Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Thanh Thiếu Niên trong COVID-19 
Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Thanh Thiếu Niên trong COVID-19 của Thành Phố Brampton do Ủy 
Viên Hội Đồng Thành Phố Charmaine Williams và Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Harkirat Singh đồng 
lãnh đạo. Lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ các nhu cầu của thanh thiếu niên Brampton từ 14 đến 29 tuổi 
trong đại dịch COVID-19 bằng cách cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ, liên lạc với hơn 40 tổ chức địa 
phương phục vụ thanh thiếu niên, giúp thanh thiếu niên tham gia trực tuyến tại nhà, và hơn thế 
nữa. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin. 
 
Danh Hiệu Cộng Đồng Thân Thiện Với Thanh Thiếu Niên 
Vào năm 2020, Thành Phố Brampton đã nhận được danh hiệu Cộng Đồng Thân Thiện Với Thanh 
Thiếu Niên Hạng Bạch Kim từ Play Works, một chương trình được hỗ trợ bởi Sở Công Viên và Giải Trí 
Ontario. Đây là lần thứ ba Thành Phố được công nhận vì cam kết xuất sắc đối với các cơ hội tăng 
trưởng và phát triển dành cho thanh thiếu niên, và là một trong ba cộng đồng nhận được danh hiệu 
bạch kim hàng đầu trong năm 2020. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. 
 
Trích dẫn 
 

“Chúng tôi rất vui mừng tổ chức kỷ niệm Tuần Lễ Thanh Thiếu Niên Quốc Gia cho thanh thiếu niên tại 
Brampton từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 5! Brampton là một trong những thành phố trẻ nhất ở Canada, 
với hơn 130.000 thanh thiếu niên từ 14 đến 29 tuổi. Tôi khuyến khích tất cả thanh thiếu niên đăng ký 
tham gia các sự kiện trong tuần và tham gia cuộc trò chuyện trực tiếp trên Instagram của tôi dành cho 
giới trẻ với Ủy Viên Hội Đồng Williams và Ủy Viên Hội Đồng Singh vào ngày 30 tháng 4.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Chúc các bạn có một Tuần Lễ Thanh Thiếu Niên Quốc Gia vui vẻ! Những người trẻ tuổi của Brampton 
là những nhà lãnh đạo của chúng ta trong tương lai, và chúng tôi luôn tận tâm tạo ra các sự kiện và cơ 
hội giúp họ thành công. Tham gia một, hai, mười hoặc tất cả gần 40 sự kiện do Thành Phố và các đối 
tác cộng đồng của Thành Phố mang đến cho quý vị từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 5!” 

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

 
“Brampton là Thành Phố Khỏe Mạnh và An Toàn và là Thành Phố của Cơ Hội dành cho những người 
trẻ tuổi học hỏi và phát triển. Thanh thiếu niên là một phần quan trọng trong cộng đồng của chúng ta và 
chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng cho sự tham gia của người dân, tăng cơ hội lãnh đạo và thúc 
đẩy hạnh phúc của họ. Hãy nhớ đăng ký tham gia các sự kiện vui nhộn của Tuần Lễ Thanh Thiếu Niên 
Quốc Gia trong suốt cả tuần.” 

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng 
Đồng, Đồng Lãnh Đạo, Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Thanh Thiếu Niên, Thành Phố Brampton 

 
“Nhân viên thành phố cam kết tôn vinh thanh thiếu niên của Brampton bằng các sự kiện và hoạt động 
trực tuyến sôi động cho Tuần Lễ Thanh Thiếu Niên Quốc Gia từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 5. Mặc dù 
chúng ta không thể trực tiếp tụ tập để kỷ niệm cho năm nay, nhưng đội ngũ của chúng tôi đã tập hợp 
một đội hình thú vị cho tuần lễ này. Tôi khuyến khích mọi người đăng ký và tham gia để được vui vẻ!” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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https://www.instagram.com/patrickbrownont/?hl=en
https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx


 

 

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
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. 

 

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 
 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

