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Thành Phố kỷ niệm Ngày Giải Phóng Nô Lệ với lễ hội xe thực phẩm 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 23 tháng 7 năm 2021) - Vào ngày 1 tháng 8, Thành Phố Brampton hoan 
nghênh các bạn tham gia kỷ niệm Ngày Giải Phóng Nô Lệ, ngày được công nhận trên toàn cầu là ngày 
tôn vinh việc xóa bỏ chế độ nô lệ cho những người gốc Phi. Sự kiện sẽ bắt đầu với lễ kéo cờ diễn ra 
trực tiếp tại Ken Whillans Square lúc 10 giờ sáng, sau đó là lễ hội xe thực phẩm, bao gồm cả âm nhạc 
và hoạt động giải trí, từ trưa đến 8 giờ tối tại Emancipation Park, 7599 Dixie Road. Cần phải đăng ký 
nâng cao để tham gia. 

Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen và Trao Quyền Kinh Tế của Thành Phố 
Brampton sẽ giới thiệu Giải thưởng Chuyền Ngọn Đuốc, một chương trình ghi nhận mới mang đến cơ 
hội gặp gỡ những người trẻ da đen và những người tiên phong, tượng trưng cho việc truyền lại kiến 
thức và con đường dẫn đến thành công. Diễn giả chính Zanana Akande, người phụ nữ Da Đen đầu 
tiên được bầu vào Hội Đồng Lập Pháp của Ontario, sẽ giới thiệu chương trình trao giải tại Ken 
Whillans Square sau lễ kéo cờ. 

Để đăng ký tham dự lễ kéo cờ hoặc đặt bàn cho lễ hội xe thực phẩm, hãy truy cập brampton.ca/events 

Thành Phố lần đầu tiên công nhận Ngày Giải Phóng Nô Lệ vào năm 2020 với việc đổi tên Dixie 407 
Sports Park thành Emancipation Park, nơi có các sân bóng đá quy mô nhỏ và chuyên nghiệp cũng như 
một khu chơi cricket. Năm nay, chúng tôi hoan nghênh mọi người ghi nhận di sản và nền độc lập của 
vùng Ca-ri-bê, sự đóng góp của cộng đồng Người Da Đen Brampton và kỷ niệm thành phố đa dạng 
của chúng tôi với một ngày đắm mình trong nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực và cộng đồng. 

Trích dẫn 

“Bối cảnh đa dạng của Brampton là điều khiến thành phố này trở thành một thành phố đa dạng độc 
đáo và tuyệt đẹp, một thành phố mà chúng ta tôn vinh và trân trọng. Năm ngoái, Hội Đồng Thành Phố 
đã công bố ngày 1 tháng 8 là Ngày Giải Phóng Nô Lệ ở Brampton và đổi tên City’s Dixie 407 Sports 
Park thànhEmancipation Park để hòa chung vào sự ghi nhận của toàn cầu và tưởng nhớ về quá khứ vì 
tất cả chúng ta đều làm việc để hướng tới một tương lai công bằng và bình đẳng cho tất cả cư dân 
Brampton”. 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Trong năm qua, Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen của Thành Phố đã làm 
việc không biết mệt mỏi để kết nối với cộng đồng Người Da Đen của Brampton mang đến những cuộc 
thảo luận có ý nghĩa về môi trường hiện tại cũng như các cơ hội phát triển và hỗ trợ của chúng ta. 
Ngày Giải Phóng Nô Lệ là một dịp để chúng tôi kết nối với toàn bộ cộng đồng nhằm tôn vinh di sản và 
văn hóa của Người Da Đen Brampton, đồng thời tiếp nối những cuộc trao đổi đó”. 

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 & 8, Thành Phố Brampton   
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“Thành Phố Brampton cam kết về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập cả ở nơi làm việc và cộng đồng 
của chúng ta. Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen của chúng ta đã khẳng định 
được vị trí của bản thân trong cộng đồng và trở thành một đối tác tích cực trong những nỗ lực hướng 
tới sự thay đổi ở Brampton. Những sự kiện như thế này cho chúng ta cơ hội bắt đầu các cuộc trao đổi 
và tôn vinh nền văn hóa cũng như cộng đồng của Người Da Đen Brampton”. 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính (CAO), Thành Phố Brampton 

“Điều quan trọng là các thế hệ trẻ phải tham gia và được khuyến khích tiếp tục sự nghiệp giải phóng 
trên khắp thế giới. Vào ngày 1 tháng 8, chúng tôi ưu tiên tôn vinh những người đã mở đường cho 
chúng ta và sử dụng di sản của họ để truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo tương lai. Để thu hẹp 
khoảng cách giữa các thế hệ, Đơn Vị đang giới thiệu Giải Thưởng Chuyền Ngọn Đuốc, giải thưởng 
này sẽ ghi nhận những thành tựu của người trẻ Da Đen, những người đang tạo ra sự thay đổi tích cực 
trong cộng đồng. “ 

Gwyneth Chapman, Cố Vấn Cấp Cao, Đơn vị Trao Quyền Kinh Tế và Chống Phân Biệt Chủng 
Tộc đối với Người Da Đen,             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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