
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

Kỷ Niệm Tháng Cây Xanh Brampton vào tháng 9 này! 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 27 tháng 8 năm 2021) – Tham gia cùng với Thành Phố Brampton vào 
tháng 9 này vì Tháng Cây Xanh đầu tiên được chọn để kỷ niệm những cây xanh của Brampton! Thành 
Phố và các đối tác sẽ tổ chức các sự kiện và sáng kiến, bao gồm một chương trình tặng cây thú vị, 
như một phần của tháng quan trọng này. Tháng Cây Xanh Brampton được tài trợ bởi CN. 

Chương trình Tặng Cây Xanh cho Cư Dân (bắt đầu vào ngày 10 tháng 9 năm 2021)  

Việc đăng ký chương trình Tặng Cây Xanh cho Cư Dân của chúng tôi dành cho cư dân Brampton sẽ 
mở vào ngày 10 tháng 9! Thành Phố sẽ phân phát 2.400 cây xanh với nhiều chủng loài khác nhau 
(Phong Đỏ, Sồi Đỏ, Sồi Bur và Thông Trắng) cho những người đăng ký. Mỗi hộ gia đình chỉ trồng một 
cây và chỉ có thể được trồng trên khu đất tư nhân (sân trước hoặc sân sau). Cư dân phải đăng ký để 
được tham gia. Cây sẽ sẵn có để trực tiếp đến nhận vào cuối tuần ngày 25 tháng 9. Tìm hiểu thêm 
tại www.brampton.ca/trees.   

Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội 

Chụp ảnh một cây hoặc nhiều cây yêu thích của bạn ở Brampton và chia sẻ trên mạng xã hội bằng 
cách sử dụng #BramptonTrees để có cơ hội được giới thiệu trên các kênh của chúng tôi tại 
@CityBrampton và trên trang web tại www.brampton.ca/trees. 

Khảo Sát Hệ Thống Di Sản Tự Nhiên 

Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về rừng cây, đất ngập nước, thung lũng, đồng cỏ, các không gian tự 
nhiên khác của Brampton và nơi bạn đến để tận hưởng thiên nhiên ở Brampton để có cơ hội giành giải 
thưởng. 

Điền vào bản Khảo Sát Hệ Thống Di Sản Tự Nhiên. 

Nguồn cây 

Tìm hiểu tất cả về cây và tham gia Tháng Cây Xanh bằng cách sử dụng các những nguồn lực cây 
xanh hữu ích này – hoặc nguồn cây xanh! 

• Cây Xanh của Brampton 
• Mẹo Chăm Sóc Cây Xanh từ Thành Phố Brampton 
• Công Cụ Theo Dõi Cây Có Tương Tác  
• Chương Trình Một Triệu Cây Xanh 
• Cây Xanh của Canada 
• Tuần Lễ Rừng Quốc Gia: Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021 

Sự thật về cây xanh của Brampton 

• Brampton hiện có khoảng 3,6 triệu cây, chiếm 18% tổng diện tích đất. 
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• Trong năm năm qua, Thành Phố và các đối tác của mình – bao gồm các cơ quan bảo tồn, Vùng 
Peel, các ban giám hiệu trường và ngành công nghiệp phát triển – đã trồng trung bình 43.000 
cây mỗi năm ở Brampton. 

• Hơn một phần tư triệu cây đã được trồng ở Brampton kể từ năm 2014.  

 Trích dẫn 

“Hội Đồng Thành Phố Brampton đã chọn tháng 9 là Tháng Cây Xanh của Brampton! Brampton là một 
Thành Phố Xanh và chúng tôi đang tích cực làm việc để bảo vệ rừng đô thị của thành phố và trồng Một 
Triệu Cây vào năm 2040. Cây xanh mang lại nhiều lợi ích cho tất cả mọi người, bao gồm làm sạch 
không khí, giảm tác động của biến đổi khí hậu, tăng giá trị đất đai và làm đẹp cho cộng đồng của chúng 
ta.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Chúc Mừng Tháng Cây Xanh Brampton! Là một phần của tháng có ảnh hưởng lớn này, tôi khuyến 
khích mọi người đi dạo và tìm hiểu Hệ Thống Di Sản Tự Nhiên Brampton, trồng cây và theo dõi cây 
trong Công Cụ Theo Dõi Cây của chúng ta, tìm hiểu thêm về quản lý rừng bền vững, và khám 
phá www.brampton.ca/trees.” 

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

“Tháng Cây Xanh Brampton là cơ hội để mọi người nhận ra và học hỏi về tầm quan trọng của cây xanh 
trong thành phố của chúng ta. Tham gia chương trình Tặng Cây Cho Cư Dân, đăng ảnh bằng cách sử 
dụng #BramptonTrees và khám phá các nguồn lực và sáng kiến của chúng tôi.” 

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng 
Đồng, Thành Phố Brampton 

“Nhân viên thành phố đang tận tâm trồng, chăm sóc và bảo vệ những tán cây xinh đẹp của Brampton. 
Tháng Cây Xanh Brampton hỗ trợ Kế Hoạch Tổng Thể về Phát Triển Môi Trường Xanh, Kế Hoạch 
Quản Lý Rừng Đô Thị và Chương Trình Giảm Thiểu Phát Thải và Năng Lượng Cộng Đồng của chúng 
tôi.” 

- 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  
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