
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  

Hãy cùng giúp LOÀI ONG! 

Brampton được chỉ định chính thức là Thành Phố của Ong (Bee City)  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 16 tháng 6 năm 2021) – Bee City Canada đã chính thức công nhận 
Brampton là Bee City mới nhất của Canada! 

Thành Phố Brampton cam kết hỗ trợ và bảo vệ các loài thụ phấn, bao gồm cả ong và bướm, khi đã 
được chỉ định là một Bee City. Điều này bao gồm việc tạo và duy trì môi trường sống cho các loài thụ 
phấn hiện tại, giáo dục cư dân về tầm quan trọng của loài thụ phấn và tôn vinh các loài thụ phấn trong 
Tuần Lễ Thụ Phấn Quốc Tế (từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 6). 

Việc được chỉ định là Bee City chính là cơ hội để Thành Phố Brampton thúc đẩy và củng cố những nỗ 
lực đi đầu trong việc bảo vệ và nâng cao hệ di sản tự nhiên của Thành Phố. Thành Phố Brampton gia 
nhập cùng với hơn 50 đô thị trên khắp Canada đã đạt được chỉ định này. 

Việc Brampton được chỉ định là Bee City đến từ sự hỗ trợ của Kế Hoạch Tổng Thể về Môi Trường 
Xanh tại Brampton, Kế Hoạch Tổng Thể về Công Viên và Khu Giải Trí, Chiến Lược Quản Lý Môi 
Trường và Di Sản Thiên Nhiên (Natural Heritage and Environmental Management Strategy, 
NHEMS) và Chiến Lược Công Viên Sinh Thái Brampton. 

Theo các con số 

• Thành Phố hiện đang duy trì 17 luống thụ phấn chuyên dụng và 706 luống lâu năm để hỗ trợ 
các loài thụ phấn. 

• Kể từ năm 2002, Chương Trình Tự Nhiên Hóa Thung Lũng và Công Viên Brampton đã tự 
nhiên hóa hơn 220 ha đất và sử dụng hỗn hợp nhiều loại hạt giống bản địa, cây bụi và cây cao 
để cung cấp thức ăn và môi trường sống cho các loài thụ phấn. 

• Kể từ năm 2018, Chương Trình Đừng Cắt Cỏ, Hãy Để Cỏ Mọc (Don’t Mow, Let it Grow) đã 

chuyển đổi khoảng 21 ha cỏ mặt đất thành đồng cỏ và vườn thụ phấn. 

Tuần Lễ Thụ Phấn Quốc Tế (từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 6) 

Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 6 là Tuần Lễ Thụ Phấn! Hãy cùng chúng tôi tham gia các hoạt động 
trực tuyến như truy tìm kho báu theo chủ đề thụ phấn có kèm giải thưởng, tải trang tô màu, khám phá 
các nguồn lực và thông tin thực tế, v.v. Truy cập www.brampton.ca/recreation để biết chi tiết. 

Giới Thiệu về Bee City Canada 

Được thành lập vào năm 2016, Bee City Canada là một tổ chức từ thiện được liên bang công nhận, 
với mục tiêu giáo dục người dân Canada về tầm quan trọng của các loài thụ phấn và truyền cảm hứng 
hành động để đảm bảo môi trường sống của các loài thụ phấn được bảo vệ. Tổ chức này hỗ trợ các 
nỗ lực hợp tác của các cộng đồng và tổ chức cam kết tiếp sức các loài thụ phấn bằng cách đưa ra bốn 
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chỉ định. Các chỉ định này bao gồm: Thành Phố của Ong (Bee City), Đối Tác của Ong (Bee Partner), 
Trường Học của Ong (Bee School) và Khuôn Viên của Ong (Bee Campus). 

Trích dẫn 

“Chúng tôi tự hào là một Bee City! Brampton là một trong hơn 50 đô thị trên khắp Canada được chỉ 
định là Bee City, chúng ta tận tâm hỗ trợ và bảo vệ các loài thụ phấn, đồng thời duy trì các hệ sinh thái 
lành mạnh, đa dạng trong thành phố xinh đẹp này.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Thành Phố Brampton nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ các loài thụ phấn trong cộng đồng của 
chúng ta. Chúng ta có một số chương trình và sáng kiến để hỗ trợ các loài thụ phấn, bao gồm tăng 
cường các khu vực tự nhiên, xây dựng và duy trì các luống thụ phấn cũng như những hoạt động hỗ trợ 
các loài thụ phấn. Chúng tôi cảm ơn Bee City Canada vì sự công nhận này và sẽ triển khai dựa trên 
các sáng kiến thông qua cam kết này!” 

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

“Mỗi người đều góp phần trong việc hỗ trợ Brampton được chỉ định là Bee City. Các loài thụ phấn rất 
quan trọng đối với việc sản xuất thực phẩm và duy trì môi trường sống lành mạnh và các hệ tự nhiên. 
Tôi khuyến khích người dân trồng cây và hoa bản địa, hỗ trợ nông dân địa phương và tìm hiểu thêm về 
các sáng kiến của chúng ta tại www.brampton.ca/pollinators.” 

- Doug Whillans, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Phường 2 & 6; Thành Viên của Ủy Ban Cố Vấn 
về Môi Trường; Thành Viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm Cộng Đồng CEERP, Thành Phố 
Brampton 

“Nhân viên Thành Phố luôn tận tâm đẩy mạnh các chương trình và sáng kiến của chúng ta để hỗ trợ 
Brampton được chỉ định là Bee City. Tôi mong muốn được cộng tác và hợp tác với các bên để hỗ trợ 
và bảo vệ các loài thụ phấn như ong và bướm trong cộng đồng của chúng ta.” 

      -  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. 

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 
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