
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     
 

Cơ Quan Phát Triển Ngành Nghệ Thuật, Văn Hóa & Sáng Tạo của Brampton 
công bố ban cố vấn  

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 9 tháng 9 năm 2021) – Cơ Quan Phát Triển Ngành Nghệ Thuật, Văn 
Hóa & Sáng Tạo (Arts, Culture & Creative Industry Development Agency, ACCIDA) của Thành Phố 
Brampton rất vui mừng được công bố các thành viên sáng lập của ban cố vấn, những người sẽ giúp 
định hướng sự tăng trưởng và phát triển của cơ quan, cũng như sứ mệnh của họ trong việc thúc đẩy, 
kết nối và ủng hộ cho lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật của Brampton.  
 
Một cột mốc quan trọng đối với tổ chức, ban cố vấn đầu tiên sẽ bao gồm các nghệ sĩ và người sáng 
tạo địa phương, các chuyên gia kinh doanh và những người tạo ra sự thay đổi, đó sẽ là những người 
đấu tranh thực sự cho các nghệ sĩ của Brampton. Sáu thành viên sẽ cùng với Nuvi Sidhu, Chủ Tịch 
Đầu Tiên của Ban; Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Rowena Santos; và Michael Vickers, Lãnh Đạo Chương 
Trình Cấp Cao; trong việc tiếp tục phát triển và xây dựng ACCIDA dựa trên bước khởi đầu mạnh mẽ, 
cùng nhau hỗ trợ sự phát triển, sự hỗ trợ và thịnh vượng trong tương lai của cộng đồng nghệ thuật 
Brampton.  
 
Việc kêu gọi ứng tuyển thành viên ban cố vấn đã diễn ra vào đầu mùa hè này. Các đơn đăng ký đã 
được xem xét và lựa chọn bởi một ủy ban bao gồm Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Rowena Santos đại 
diện cho Hội Đồng, nhân viên Thành Phố và Chủ Tịch Ban Cố Vấn.   
 
ACCIDA là một tổ chức duy nhất được thành lập trực thuộc Thành Phố Brampton, tập trung vào việc 
phát triển, kỷ niệm, ủng hộ và kết nối lĩnh vực này thông qua nhiều chương trình, dịch vụ và nguồn lực, 
mà tổ chức này đã bắt đầu cung cấp suốt trong năm 2021. Điều này bao gồm các hội thảo, thảo luận 
bàn tròn dành cho nghệ sĩ, cơ hội triển lãm và chương trình cố vấn. Phản hồi liên tục từ cộng đồng 
nghệ thuật sẽ giúp hướng dẫn lên chương trình và các dịch vụ hỗ trợ, bao gồm cả việc giải quyết các 
nhu cầu về không gian sáng tạo trên khắp thành phố. 
 
Cơ Quan sẽ làm việc cùng với Thành Phố để đưa ra Kế Hoạch Tổng Thể về Văn Hóa của Brampton, 
vốn là một liên kết quan trọng trong việc xây dựng một nền nghệ thuật sôi động và nền kinh tế sáng 
tạo. Phản hồi liên tục từ cộng đồng nghệ thuật tới ban cố vấn sẽ giúp hướng dẫn lên chương trình và 
các dịch vụ hỗ trợ, bao gồm cả việc giải quyết các nhu cầu về không gian sáng tạo trên khắp thành 
phố. 

 
Thành Viên Ban Cố Vấn Đầu Tiên của ACCIDA 

 
Harman Grewal 
Harman là một người mang đến sự thay đổi sáng tạo với cam kết bền bỉ trong việc đấu tranh vì các 
cộng đồng nghệ thuật, văn hóa và đổi mới. Ông đồng sáng lập không gian làm việc chung và vườn 
ươm cộng đồng đầu tiên của Brampton dành cho thế hệ doanh nhân sáng tạo tiếp theo, Lab B, ông 
hiểu được những thách thức hiện hữu mới nổi mà các doanh nhân phải đối mặt và giá trị của việc có 
một cộng đồng nghệ sĩ xung quanh mình. Harman liên tục cố gắng phát triển hoạt động nghệ thuật của 
riêng mình, tập trung vào việc củng cố các kỹ năng kỹ thuật, tạo cơ hội cho sự bền vững trong nghề 
nghiệp, và thúc đẩy hành trình khám phá của mình.  
 
Michael Halls 
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Vì niềm đam mê nghệ thuật, Michael đã hoạt động trong Hiệp Hội Hợp Xướng Peel (Peel Choral 
Society) và Dàn Nhạc Giao Hưởng Brampton (Brampton Symphony Orchestra), cũng như trong Ban 
Giám Đốc Hội Đồng Nghệ Thuật Brampton, nơi ông làm chủ tịch trong 14 năm. Trong suốt thời gian 
phục vụ công chúng, Michael đã nhận được Huy Chương Kỷ Niệm Kim Cương của Nữ Hoàng 
Elizabeth Đệ Nhị vào năm 2012. Niềm đam mê của ông là âm nhạc và ông đã là một ca sĩ hợp xướng 
trong 48 năm.  
 

 
Sumit Judge 
Nhà Văn, Đạo Diễn, Diễn Viên và Luật Sư, Sumit là một nghệ sĩ đa lĩnh vực. Ông hiện đang viết, sản 
xuất và tham gia vào kênh YouTube Nhân Dân Cộng Đồng (People of the Community, POC), để giải 
quyết các vấn đề thích hợp trong cộng đồng Người Nam Á như sức khỏe tâm thần, tổn thương đa thế 
hệ và lạm dụng Nhân Quyền thông qua lăng kính thân thiện, dễ hiểu và đôi khi hài hước. Phim ngắn 
đầu tiên của ông, Vishal, nói về hoàn cảnh khó khăn của du học sinh quốc tế đến từ Nam Á tại Canada 
và được chiếu trên các chuyến bay của Air Canada, Zee TV USA và tại Triển Lãm Nghệ Thuật Ontario.  
 
Vijai Kumar 
Một nhà nghiên cứu chính sách công từng đảm nhiệm các vị trí nghiên cứu tại Viện Indigenomics, Quỹ 
Châu Á Thái Bình Dương của Canada (Asia Pacific Foundation of Canada) và Tổ Chức Hợp Tác và 
Phát Triển Kinh Tế (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Ông có niềm 
đam mê phát triển kinh tế địa phương và xây dựng sự giàu có cho cộng đồng. Vijai đã ủng hộ các nghệ 
sĩ Brampton trong quá trình phát triển Tầm Nhìn Brampton 2040 (Brampton 2040 Vision) và Kế Hoạch 
Văn Hóa Tổng Thể, đồng thời chịu trách nhiệm và tổ chức các buổi biểu diễn với Thành Phố 
Brampton. 
  
Jael Richardson 
Người phụ trách chuyên mục sách cho đài CBC, tác giả của cuốn sáchThe Stone Thrower, và là người 
sáng lập và Giám Đốc Điều Hành của Lễ Hội Đa Dạng Văn Học (Festival of Literary Diversity, FOLD) ở 
Brampton. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của bà, Gutter Child ngay lập tức trở thành sách bán chạy nhất 
trong tháng 1 năm 2021 của nhà xuất bản HarperCollins Canada và lọt vào danh sách đề cử cho Giải 
Thưởng Tiểu Thuyết Đầu Tiên của Amazon. Richardson có bằng Thạc Sĩ Nghệ Thuật (MFA) về Viết 
Sáng Tạo của Đại Học Guelph.  
  
Jaspreet Sandhu 
Với tư cách hiện là Phó Chủ Tịch Phát Triển của Tổ Chức Massey Hall và Roy Thomson Hall (The 
Corporation of Massey Hall and Roy Thomson Hall), Jaspreet đam mê xây dựng các cộng đồng vì mục 
tiêu phi lợi nhuận có tác động cao, một tác nhân thay đổi áp dụng tư duy sáng tạo bằng cách sử dụng 
sự cân bằng độc đáo giữa kinh doanh, tiếp thị và sự nhạy bén của nhà lãnh đạo. Jaspreet đã dẫn dắt 
thành công các nhóm để xử lý các dự án phức tạp đòi hỏi những thay đổi về quy trình và văn hóa tổ 
chức một cách triệt để. Bà có bằng Thạc Sĩ Nghiên Cứu Văn Hóa và Cử Nhân Mỹ Thuật (BFA) về Lý 
Thuyết Phê Bình, Cử Nhân Văn Học (BA) trong lĩnh vực Sản Xuất Phim và Nghiên Cứu Nam Á.  
 
Trích dẫn 
 
“Thật vui mừng khi thấy các thành viên ban cố vấn ACCIDA thông báo sẽ tiếp tục hoàn thành công việc 
đang được thực hiện trong lĩnh vực nghệ thuật đang phát triển của Brampton. Nhóm của chúng tôi đã 
thực hiện một công việc đặc biệt kết nối với cộng đồng nghệ thuật trong năm nay thông qua nhiều 
chương trình và sáng kiến mà cơ quan đã giới thiệu. Tôi tin tưởng rằng những thành viên mới này sẽ 
mang kiến thức sâu rộng về địa phương và chuyên môn nghiệp vụ của họ vào vai trò của mình và thực 
sự giúp các nghệ sĩ của chúng ta phát triển mạnh mẽ.”  



 

 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Việc công bố ban cố vấn của ACCIDA là một bước tiến tuyệt vời khác nhằm cung cấp sự hỗ trợ và 
nguồn lực quan trọng mà cộng đồng nghệ thuật của chúng ta cần. Thật tuyệt khi thấy một ban cố vấn 
bao gồm những người có hoàn cảnh và kinh nghiệm đa dạng, mà qua đó chắc chắn sẽ củng cố kiến 
thức và mạng lưới của cơ quan.”  

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Doanh Nghiệp, 
Thành Phố Brampton; Thành Viên Ban Cố Vấn Hội Đồng, Cơ Quan Phát Triển Ngành Nghệ 
Thuật, Văn Hóa & Sáng Tạo 

 

“Ngành Nghệ Thuật, Văn Hóa và Sáng Tạo của Brampton là một phần không thể thiếu trong Môi 
Trường Đa Dạng sôi động của thành phố chúng ta và việc ban cố vấn được công bố là một cột mốc 
tuyệt vời. Kể từ khi bắt đầu, ACCIDA đã có những bước tiến dài trong việc kết nối và hỗ trợ cộng đồng 
nghệ thuật. Những thành viên mới này sẽ sử dụng kiến thức nền sâu rộng của họ để giúp thúc đẩy lĩnh 
vực nghệ thuật sáng tạo trở nên mạnh mẽ hơn, kết nối hơn ở Brampton.” 

-  David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 
"Sau một quá trình phỏng vấn tuyệt vời trong suốt mùa hè, chúng tôi vui mừng thông báo một nhóm 
nghệ sĩ và chuyên gia tài năng sẽ tham gia Ban Cố Vấn cho Cơ Quan Phát Triển Ngành Nghệ Thuật, 
Văn Hóa và Sáng Tạo. Tôi rất vui được làm việc với Ban Cố Vấn mới để thiết lập ACCIDA và giúp 
tiếng nói của các nghệ sĩ trên khắp Brampton được lắng nghe.” 

- Nuvi Sidhu, Chủ Tịch, Cơ Quan Phát Triển Ngành Nghệ Thuật, Văn Hóa & Sáng Tạo (ACCIDA) 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 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 

Prabhjot Kainth 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông 
& Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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