
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  
 Thành Phố Brampton ra mắt Chương Trình Hợp Tác và Thực Tập mới về 

nghệ thuật biểu diễn dành cho Thanh Thiếu Niên Da Đen và Bản Địa  
 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 31 tháng 5 năm 2021) - Thành Phố Brampton ra mắt Chương Trình 
Hợp Tác và Thực Tập mới về nghệ thuật biểu diễn dành cho Thanh Thiếu Niên Da Đen và Bản Địa 
vào Thứ Bảy, ngày 5 tháng 6, đây là chương trình đầu tiên thuộc loại hình này tại Canada. 

Được thiết kế bởi và dành cho các sinh viên Da Đen và Bản Địa, chương trình này được phát triển để 
tôn vinh và nâng đỡ thanh thiếu niên Da Đen và Bản Địa, tăng cường hiểu biết về văn hóa, tạo cơ hội 
phát triển nghề nghiệp và chuẩn bị sẵn sàng để các sinh viên bước vào các vị trí và sự nghiệp lãnh 
đạo trong tương lai trong ngành nghệ thuật biểu diễn trực tiếp. 

Nhận thức được sự cần thiết phải hành động vì bình đẳng và tác động xã hội, chương trình này sẽ 
giúp phá bỏ những rào cản mà thanh thiếu niên Da Đen và Bản Địa gặp phải trong việc có được sự 
đào tạo và cơ hội trong các ngành nghệ thuật. Chương trình do Đại Học Algoma hỗ trợ và do Thành 
Phố Brampton quản lý, phối hợp với các hội đồng trường học tại địa phương. 

Trong ba tháng qua, nhóm năm sinh viên đầu tiên đã mở đầu chương trình thí điểm với các cố vấn 
trưởng và các thành viên cộng đồng như Cameron Grant, Angela Boyer, Deneille R. Walters, cũng như 
các nhân viên Nghệ Thuật Biểu Diễn của Thành Phố. Nhóm đã làm việc với dự án thí điểm từ xa này 
để thiết kế một khuôn khổ cho chương trình trong các năm tới. 

Vào lúc 1 giờ chiều, Thứ Bảy, ngày 5 tháng 6, hãy tham dự buổi thuyết trình từ xa để tìm hiểu thêm về 
chương trình thí điểm năm 2021, về vai trò của sinh viên với tư cách là người thiết kế chương trình và 
cách thức tham gia, hãy truy cập vào therosebrampton.ca.  

Vào năm 2022, chương trình sẽ cung cấp một địa điểm thực tập có trả lương, để mở đón các ứng viên 
đại học và cao đẳng, cùng bốn địa điểm hợp tác, mở đón các ứng viên trung học. Chương trình hợp 
tác thực tập của Thành Phố Brampton được xây dựng để phù hợp với Chiến Lược Đa Dạng và Hòa 
Nhập của Thành Phố, nhằm tập trung thu hút và phát triển một lực lượng lao động đa dạng, phản ánh 
đúng cộng đồng.  

Tôn Vinh Sự Đa Dạng của Brampton 

Brampton là một trong những thành phố trẻ nhất ở Canada, với hơn 130.600 thanh niên độ tuổi từ 14 
đến 29 tuổi. Năm nay, Brampton được xướng tên là một trong những Thành Phố Tốt Nhất để Làm Việc 
cho Thanh Thiếu Niên của Tổ Chức RBC, xếp thứ 18 trên 27 thành phố trong danh sách, nhờ vào Nền 
Kinh Tế hàng đầu của Thành Phố. 
 
Vào tháng 3 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 Sở Công Viên và Giải Trí 
Ontario (Parks and Recreation Ontario) hỗ trợ. Đây là lần thứ ba Thành Phố Brampton và các đối tác 
cộng đồng được công nhận về cam kết vượt bậc để phát triển và các cơ hội phát triển dành cho thanh 
thiếu niên.  

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
https://youthfulcities.com/urban-work-index-2021/
https://youthfulcities.com/urban-work-index-2021/
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx#:~:text=In%20March%202020%2C%20the%20City,year's%20designation%20as%20co%2Dapplicants.
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx#:~:text=In%20March%202020%2C%20the%20City,year's%20designation%20as%20co%2Dapplicants.


 

 

Để xác định và loại bỏ các rào cản tại nơi làm việc và cộng đồng, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã 
thành lập một Văn Phòng Bình Đẳng vào tháng 12 năm 2020, sẽ hoạt động để đảm bảo sự đối xử 
công bằng và bình đẳng cho tất cả các cá nhân và thúc đẩy một môi trường hài hòa cho cư dân. Vào 
tháng 6 năm 2020, Thành Phố Brampton đã ra mắt Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc Với Người Da 
Đen và Trao Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa Cho Người Châu Phi Da Đen và Người Caribe, đây là 
đơn vị đầu tiên của Thành Phố để thực hiện các hành động có ý nghĩa trong việc chống phân biệt 
chủng tộc đối với Người Da Đen và giúp các cá nhân sống hữu ích và thành công. 

TRÍCH DẪN 
 
“Brampton tự hào được hỗ trợ cho Chương Trình Hợp Tác và Thực Tập đầu tiên về Nghệ Thuật Biểu 
Diễn dành cho Thanh Thiếu Niên Da Đen và Bản Địa. Chương trình này sẽ tôn vinh và nâng đỡ thanh 
thiếu niên Da Đen và Bản Địa, tăng cường hiểu biết về văn hóa, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp và 
chuẩn bị sẵn sàng để các sinh viên bước vào các vị trí và sự nghiệp lãnh đạo trong ngành nghệ thuật 
biểu diễn trực tiếp.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Thành Phố Brampton cam kết ưu tiên tiếng nói và nhu cầu của thanh thiếu niên, đồng thời công nhận 
tầm quan trọng và giá trị của việc hành động và đầu tư vào thanh thiếu niên. Các chương trình thực 
tập và hợp tác mang lại rất nhiều lợi ích cho thanh thiếu niên và tôi tự hào nói rằng Brampton là thành 
phố đầu tiên ở Canada mang đến chương trình này cho thanh thiếu niên Da Đen và Bản Địa trong lĩnh 
vực nghệ thuật biểu diễn.” 

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

 
“Với trọng tâm cụ thể là thanh thiếu niên Da Đen và Bản Địa, Thành Phố Brampton công nhận tầm 
quan trọng của việc hành động hướng đến sự bình đẳng và tác động xã hội, đồng thời phá bỏ các rào 
cản mà thanh thiếu niên Da Đen và Bản Địa gặp phải trong việc tiếp cận đào tạo và cơ hội trong các 
ngành nghệ thuật.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 
“Một trong những mục tiêu của Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc Với Người Da Đen và Trao Quyền 
Kinh Tế là xác định và phát triển các cơ hội để thanh thiếu niên Da Đen và Bản Địa đạt được thành 
tựu. Điều quan trọng là phải khuyến khích những thanh thiếu niên đi đầu và đây là một chương trình 
tuyệt vời để làm điều đó, bởi chương trình truyền cảm hứng cho các cơ hội phát triển cá nhân và nghề 
nghiệp. Tôi rất vui mừng khi các thanh thiếu niên có khả năng tạo dấu ấn trong ngành nghệ thuật biểu 
diễn trực tiếp và xin cảm ơn Đại Học Algoma đã giúp chúng ta biến điều này thành hiện thực!” 

- Gwyneth Chapman; Cố Vấn Cấp Cao, Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da 
Đen và Trao Quyền Kinh Tế, Văn Hóa và Xã Hội cho Người Châu Phi Da Đen và Người Caribe; 
Thành Phố Brampton 

 
“Việc được chào mừng các sinh viên hợp tác và các thực tập sinh đến với Đội Nghệ Thuật Biểu Diễn 
của chúng ta là một cơ hội to lớn để hỗ trợ hơn nữa cho thanh thiếu niên Da Đen và Bản Địa trong 
cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi hy vọng các sinh viên tham gia chương trình này sẽ khám phá 
được sự nghiệp trong ngành Nghệ Thuật Biểu Diễn, làm việc hướng tới mục tiêu học tập của bản thân 
và tạo ra các sáng kiến cải tiến nhằm tôn vinh và đề cao thanh thiếu niên ở Brampton! ” 

- Steven Schipper, Giám Đốc Điều Hành Nghệ Thuật, Nghệ Thuật Biểu Diễn, Thành Phố 
Brampton 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0


 

 

“Khi cơ hội trở thành một phần của sáng kiến quan trọng như vậy xuất hiện, chúng tôi đã chớp lấy. 
Chương trình hợp tác và thực tập về Nghệ Thuật Biểu Diễn của Thành Phố Brampton sẽ mang đến 
cho sinh viên cơ hội tuyệt vời để phát triển các kỹ năng mềm và kỹ năng cứng quan trọng, tạo nền tảng 
để thanh thiểu niên sẵn sàng cho sự nghiệp trong những năm tới. Chúng tôi rất vui khi được trở thành 
một phần của nỗ lực thúc đẩy sự hòa nhập, đa dạng, học hỏi và trải nghiệm đa văn hóa trong cộng 
đồng của chúng ta. Chúng tôi tự hào và vinh dự khi có thể hỗ trợ chương trình này và chúng tôi rất vui 
được sống ở Brampton, là một phần trong sự phát triển của Brampton và hỗ trợ thanh thiếu niên trong 
tất cả các giai đoạn của hành trình giáo dục.” 

 - Craig Fowler, Phó Chủ Tịch, Tăng Trưởng, Đổi Mới và Quan Hệ Đối Ngoại, Đại Học Algoma 
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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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http://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

