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Chợ Nông Sản Brampton sẽ trở lại vào mùa hè này tại một địa điểm mới 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 28 tháng 5 năm 2021) - Chợ Nông Sản của Thành Phố Brampton sẽ 
trở lại cho mùa vụ năm 2021 vào ngày 19 tháng 6 tại một địa điểm mới ở nội thành. 

Nhằm chuẩn bị cho sự tái phát triển của nội thành trong mùa hội chợ, Chợ sẽ chuyển địa điểm đến 
Ken Whillans Square, Wellington Street West và Gage Park. Chợ sẽ tiếp tục hoạt động vào các ngày 
thứ Bảy, từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều, dù thời tiết mưa hay nắng cho đến ngày 23 tháng 10. Nhiều 
nông dân và các nghệ nhân địa phương nổi tiếng sẽ trở lại để cung cấp các nông sản theo mùa mới 
được thu hoạch; các thực phẩm chế biến sẵn và những hàng thủ công độc đáo! 

Các Biện Pháp Sức Khỏe và An Toàn COVID-19 

Nhân viên Thành Phố sẽ đảm bảo vận hành chợ theo các chỉ thị và hướng dẫn COVID-19 của Sở Y 
Tế Công Cộng Tỉnh Bang và Vùng Peel. Tất cả những người bán hàng và những người mua hàng 
trong chợ sẽ được yêu cầu phải đeo khẩu trang. Lệnh giãn cách xã hội và giới hạn số lượng người tụ 
tập tối đa cũng sẽ được thực thi.   

Đi đến Chợ 

Chợ vẫn nằm ở vị trí trung tâm trong khu vực nội thành Brampton và có thể đi đến chợ bằng Giao 
Thông Brampton hoặc bằng xe đạp. Đối với những người lái xe đến hội chợ, có chỗ đậu xe miễn phí 
tại Tòa Thị Chính Brampton.  

Được tài trợ bởi 

Chợ Nông Sản Brampton năm 2021 do Meridian Credit Union tài trợ. Các công ty tài trợ cho Chợ Nông 
Sản Brampton là: Đại Học Algoma, Allstate và Spirit of Math Brampton. 

Để biết các thông tin cập nhật về việc ghé thăm hội chợ năm nay, hãy truy 
cập www.brampton.ca/markets  

Trích dẫn 

“Việc tham dự Chợ Nông Sản Brampton đã trở thành truyền thống của các gia đình kể từ năm 1986 và 
là truyền thống mà tôi hưởng thụ cho riêng mình vào mỗi sáng thứ Bảy. Mặc dù diễn ra tại một địa 
điểm mới, nhưng đây sẽ là một hội chợ tuyệt vời với sự góp mặt của nhiều nông dân và nghệ nhân nổi 
tiếng của chúng tôi! Tôi hi vọng mọi người sẽ khám phá hội chợ của chúng tôi và ủng hộ địa phương ”. 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

“Khi Thành Phố Brampton bắt đầu phục hồi sau đại dịch COVID-19, Chợ Nông Sản Brampton tạo cơ 
hội cho cư dân và du khách đến thăm một điểm du lịch địa phương hấp dẫn và hỗ trợ các nhà cung 
cấp địa phương!” 

- Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, 
Thành Phố Brampton 

“Việc chuyển Chợ Nông Sản Brampton đến địa điểm mới sẽ cho phép Thành Phố Brampton tiến hành 
sửa chữa để hỗ trợ tái phát triển trong khu vực nội thành nhằm củng cố Khu Đô Thị Mới; giúp Đại Học 
Algoma mở rộng thành tích của mình; và hỗ trợ Dự Án Đường Sắt Giao Thông Hạng Nhẹ (LRT) 
Hurontario. ” 

- 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 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. 
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