
 

  

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                                            

 
Thành Phố Brampton tổ chức Lễ Kiêu Hãnh trực tuyến vào tháng 6 

 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 1 tháng 6 năm 2021) – Thành Phố Brampton tổ chức Lễ Kiêu Hãnh trực 
tuyến năm nay, với các sự kiện trực tuyến, hoạt động khỏe mạnh và các buổi biểu diễn để tạo một không 
gian an toàn nơi cộng đồng LGBTTIQQ2SA có thể công nhận và chia sẻ tiếng nói và câu chuyện đa dạng 
của họ. 
  
Các buổi lễ Kiêu Hãnh là một cuộc vận động được công nhận toàn cầu tôn vinh lòng tốt và lòng trắc ẩn. 
Các Sự Kiện Kiêu Hãnh tổ chức tại Brampton tôn vinh Sự Đa Dạng của chúng tôi bằng cách gắn kết và 
giao tiếp với các nhóm đa dạng, hỗ trợ các sự kiện văn hóa và phát triển khuôn khổ để thấm nhuần sự đa 
dạng và hòa nhập xuyên suốt Thành Phố. Các điểm nhấn trong Tuần Lễ Kiêu Hãnh của năm nay bao 
gồm: 
 

• Lễ kéo cờ trực tuyến với Thị Trưởng Brampton Patrick Brown vào ngày 1 tháng 6  

• Một buổi biểu diễn bởi Witch Prophet, với ca sĩ-nhạc sĩ người gốc Ethiopia/Eritrea sống tại 
Toronto, Ayo Leilani vào ngày 6 tháng 6, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối  

• Từ ngày 7 và 11 tháng 6, Sở Dịch Vụ Y Tế và Cộng Đồng Moyo sẽ tổ chức một loạt chương trình 
ăn trưa và học tập bắt đầu vào buổi trưa 

• Một giờ tập yoga và thiền với Bộ Phận Giải Trí Thành Phố Brampton vào ngày 7 tháng 6 từ 8 đến 9 
giờ tối 

• Trường Đại Học Algoma tổ chức một buổi thảo luận hội đồng vào ngày 8 tháng 6 lúc 8 giờ tối 

• Vào ngày 12 tháng 6 lúc 8 giờ tối sẽ có một buổi biểu diễn do Trung Tâm Nghệ Thuật Biểu Diễn 
Brampton phụ trách 

 
Pride in the Square  
 
Vào ngày 13 tháng 6, sự kiện Pride in the Square do TD trình bày trở lại với nguyên một ngày các hoạt 
động gia đình trực tuyến, bắt đầu với giờ kể chuyện của Fay & Fluffy lúc 11 giờ sáng; buổi tập nhảy thể 
hình Loud & Proud lúc 6 giờ chiều, tổ chức bởi Bộ Phận Giải Trí Thành Phố Brampton; Queeriahcity: buổi 
thuyết trình đặc biệt với Mango Lassi, Urvah Khan, Qurat Dar, Almasi và Sargon lúc 7 giờ tối. Vào 8 giờ 30 
tối, sẽ có một buổi biểu diễn trực tiếp bởi Micah Barnes.  
 
Để tham gia, xin hãy truy cập Pride in the Square. 
 
Pride in Brampton được tài trợ hào phóng bởi TD. Để xem danh sách đầy đủ các hoạt động lên kế hoạch 
cho Tuần Lễ Kiêu Hãnh xin truy cập www.brampton.ca/pride. 
 
Trích dẫn 
 
“Các sự kiện kiêu hãnh trao quyền cho cộng đồng LGBTQ+ tôn vinh và chia sẻ tiếng nói và câu chuyện đa 
dạng của họ và chỉ dẫn cho các cư dân về nhiều khuôn mặt và bản dạng trong cộng đồng. Thành Phố 
Brampton là một Bức Tranh Khảm tôn vinh sự đa dạng và thông qua những buổi lễ như Sự Kiêu Hãnh 
cho phép cư dân cảm thấy sự đoàn kết, sức mạnh và gắn kết.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton  
 
“Thành Phố Brampton cam kết công nhận và hỗ trợ các cộng đồng đa dạng qua ống kính hòa nhập trên 
mọi dịch vụ và chương trình của chúng tôi. Thông qua Chiến Lược Đa Dạng và Hòa Nhập của chúng tôi, 
trọng tâm của chúng tôi đang thu hút và phát triển một lực lượng lao động phản ánh cộng đồng.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/Daily-Programs.aspx#prg-PrideintheSquare2021
http://www.brampton.ca/pride
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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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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

