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Thành Phố Brampton tổ chức ăn mừng Tết Nguyên Đán  
và chào đón Năm Nhâm Dần 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 24 tháng 1 năm 2022) - Thành Phố Brampton mời cộng đồng ăn mừng 
Tết Nguyên Đán và chào đón Năm Nhâm Dần, bằng cả chương trình trực tiếp và trực tuyến, bắt đầu từ 
ngày 1 tháng 2.  Năm 2022 đánh dấu năm Nhâm Dần – biểu thị sức mạnh, tài lộc và sự tự tin.  
 
Quảng Trường Nghệ Thuật trong dịp Tết Nguyên Đán 
Quảng Trường Thời Đại, 33 Queen Street West 
Từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 2 
 
Hợp tác với Hiệp Hội Doanh Nghiệp Trung Quốc tại Brampton, một triển lãm nghệ thuật công cộng tạm 
thời sẽ được trưng bày tại Quảng Trường Thời Đại bên ngoài Tòa Thị Chính để tôn vinh di sản của 
Canada và văn hóa Đông Á. Triển lãm bao gồm tác phẩm của bốn nghệ sĩ địa phương Abiola Idowu, 
Khaula Siddique, Scott Given và Chris Munusami từ ngày 2 đến 14 tháng 2. 
 
Lễ Chào Mừng Tết Nguyên Đán Trực Tuyến  
Từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 2, Thành Phố sẽ tổ chức lễ chào mừng trực tuyến để cộng đồng thưởng 
thức và tìm hiểu thêm về Tết Nguyên Đán thông qua các cuộc phỏng vấn video với từng nghệ sĩ để 
chia sẻ cảm hứng và quá trình của họ cũng như các buổi biểu diễn truyền thống của Người Đông Á.  

 
Để biết thêm thông tin về lễ chào mừng Tết Nguyên Đán, hãy truy cập brampton.ca/lunarnewyear 

 
Thành Phố Brampton cảm ơn các nhà tài trợ sự kiện đầy hào phóng là Đại Học Algoma và RBC. 
 
 
Trích dẫn 

“Thay mặt cho Thành Phố Brampton, tôi xin chúc tất cả mọi người một năm đầy sức khỏe và thịnh 
vượng. Khi chúng ta đón Năm Nhâm Dần, thật tuyệt vời để chào mừng Tết Nguyên Đán và sự đa dạng 
của Brampton bằng màn trình diễn nghệ thuật công cộng tuyệt vời này tại Quảng Trường Thời Đại của 
Brampton. Cung Hỉ Phát Tài!” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Brampton là một thành phố Đa Dạng, và chúng tôi rất vui mừng được chào mừng các sự kiện và đóng 
góp của cộng đồng chúng ta. Tôi chúc mọi người đón Tết Nguyên Đán vui vẻ, và năm 2022 có thể là 
một năm may mắn cho tất cả mọi người.” 

- Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Doanh Nghiệp, 
Thành Phố Brampton 

https://abiolaidowu.com/
https://khaulasiddique.com/
https://scottgivengallery.com/#close
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Lunar-New-Year.aspx


 

 

“Cộng đồng đa dạng của Brampton là điều khiến thành phố này trở nên đặc biệt. Chúc các nhân viên 
của chúng ta và cộng đồng rộng lớn hơn một Tết Nguyên Đán vui vẻ và sức khỏe dồi dào cho năm 
2022.” 

- 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 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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