
 

 

 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP                     

 
 

Thành Phố Brampton tổ chức kỷ niệm Tháng Lịch Sử Người Da Đen 
 

BRAMPTON, ON (Ngày 28 tháng 1 năm 2022) - Trong tháng Hai, Thành Phố Brampton tổ chức kỷ 
niệm Tháng Lịch Sử Người Da Đen và tôn vinh nhiều đóng góp cũng như thành tựu của cộng đồng 
Người Da Đen ở Brampton, những người trong suốt lịch sử đã làm rất nhiều để đưa Brampton trở 
thành thành phố đáng sống, nhân ái và thịnh vượng ngày nay. Tháng Hai sẽ tràn ngập các sự kiện trực 
tiếp và trực tuyến.  
 
Lễ Kéo Cờ tại Tháng Lịch Sử Người Da Đen 
Quảng Trường Ken Whillans 
Ngày 1 tháng 2 - 12 giờ trưa 
 
Lá Cờ Liên Châu Phi sẽ được kéo lên để biểu thị sự bắt đầu của tháng và duy trì trong suốt tháng Hai.  
 
Chợ Nghệ Nhân Kinh Doanh của Người Da Đen - Reveiller Afriq 
Trung Tâm Thành Phố Bramalea 
Ngày 8 và 9 tháng 2, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối 
 
Hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà sản xuất và nghệ nhân thuộc sở hữu của Người Da Đen tại địa phương 
trải nghiệm thị trường trực tiếp kéo dài hai ngày này, với sự hợp tác của Trung Tâm Thành Phố 
Bramalea. Tìm kiếm cơ hội may mắn gặp gỡ các nghệ nhân trên tầng hai cạnh lối vào Best Buy. 
 
Chuỗi Chương Trình Biểu Diễn Theo Tuần 
Các tối thứ Ba hàng tuần, 8 – 10 giờ tối 
rosetheatre.ca 
 
Thưởng thức chuỗi chương trình biểu diễn trực tuyến giải trí để kỷ niệm Lịch Sử Người Da Đen vào 
mỗi tối Thứ Ba hàng tuần trong suốt cả tháng. Buổi biểu diễn sẽ được phát trực tiếp từ sân khấu Nhà 
Hát Hoa Hồng.  

• Ngày 1 tháng 2: DJ Versus Battle biểu diễn về DJ Allan and DJWHATSNEXT 

• Ngày 8 tháng 2: Buổi biểu diễn trực tiếp do Off the Record phụ trách với Shade Waheed 

• Ngày 15 tháng 2: Chương trình biểu diễn với Des McKenzie dưới sự hợp tác với ACCIDA  

• Ngày 22 tháng 2: Chương trình biểu diễn với Travis Knights dưới sự hợp tác với ACCIDA 
 

Cùng Ăn Trưa và Học Hỏi Hàng Tuần 
Thứ Tư hàng tuần, 12 – 1 giờ chiều 

 
Tham gia Dịch Vụ Sức Khỏe & Cộng Đồng MOYO cho buổi giáo dục hàng tuần. Các chủ đề bao gồm:  

• Ngày 2 tháng 2: Giới thiệu về ABR, Tính Liên Tầng Định Kiến, Quyền Lực & Đặc Quyền,  

• Ngày 9 tháng 2: Hỗ Trợ Phụ Nữ Da Đen  

• Ngày 16 tháng 2: Hỗ Trợ Các Cá Nhân 2SLGBTQ+ Da Đen  

• Ngày 23 tháng 2: Tôn Vinh Sự Xuất Sắc của Người Da Đen  
 
 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://moyohcs.ca/


 

 

 
Hộp Trải Nghiệm Giáo Dục Về Lịch Sử Người Da Màu 
Trở lại năm nay là Hộp Trải Nghiệm Giáo Dục phổ biến. Các hộp quà phiên bản giới hạn, được giám 
tuyển này có các sản phẩm và dịch vụ từ các doanh nghiệp địa phương thuộc sở hữu của Người Da 
Đen. Tất cả các hộp sẽ bao gồm: 

• AuxGod Music Battle Card Game 

• Tẩy Tế Bào Da Chết Toàn Thân Hương Lavendula và Trà Xanh bởi Sugar Plum Scrubs 

• Disorientation bởi Arts Walk of Fame Inductee, Ian Williams 

• Và nhiều hơn nữa! 
 
Các hộp sẽ được giao đến cho 50 người đầu tiên quyên góp ít nhất $20 cho Restoration and 
Empowerment for Social Transition hay (R.E.S.T.), một tổ chức trao quyền cho Người Da Đen. 
 
Những Khoảnh Khắc Khỏe Mạnh 
Tham gia cùng huấn luyện viên yoga bản xứ và nổi tiếng của Brampton Matthew Bonas để có những 
khoảnh khắc chăm sóc sức khỏe hàng tuần bao gồm cả thể dục thẩm mỹ và yoga cho các cặp đôi. 
Lớp mới có sẵn mỗi tuần.  
 
Triển Lãm Kỹ Thuật Số Black Artists Live Here 
Quảng Trường Garden 
Được thực hiện bởi ACCIDA 
 
Cơ Quan Phát Triển Công Nghiệp Sáng Tạo, Văn Hóa và Nghệ Thuật (ACCIDA) giới thiệu Black 
Artists Live Here, một Triển Lãm Màn Hình Kỹ Thuật Số PIXEL trên màn hình LED 24 inch ở Quảng 
trường Garden với tác phẩm của tám nghệ sĩ, nhà sáng tạo và tập thể địa phương từ tháng Hai đến 
tháng Năm năm 2022.  
 
Cảm ơn các nhà tài trợ sự kiện Đại Học Algoma, Hội Đồng Bất Động Sản Brampton và Sun Life vì sự 
hỗ trợ hào phóng của họ.  
 
Để biết thêm thông tin về các sự kiện trong Tháng Lịch Sử Người Da Đen, brampton.ca/bhm2022 

 

Trích dẫn 

“Hãy cùng chúng tôi kỷ niệm Tháng Lịch Sử Người Da Đen để ghi nhận và tôn vinh những công việc 
quan trọng, tài năng và những đóng góp của các Thành Viên của cộng đồng Người Da Đen ở 
Brampton. Sự đa dạng văn hóa của Brampton là điều khiến thành phố này trở nên đặc biệt và điều 
quan trọng là chúng ta phải thừa nhận lịch sử và cộng đồng của mình để có thể tiếp tục phát triển và 
hưng thịnh như một thành phố.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Cộng đồng Người Da Đen ở Brampton là một phần quan trọng trong bức tranh khảm sống động và 
bản sắc địa phương của thành phố chúng ta. Tôi khuyến khích mọi người tìm hiểu thêm về nền văn 
hóa của Người Da Đen mà chúng ta có ở thành phố tuyệt vời này và cùng chúng tôi kỷ niệm Tháng 
Lịch Sử Người Da Đen. Thông qua việc giáo dục bản thân và kết nối như một cộng đồng, chúng ta sẽ 
cùng xây dựng một thành phố mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.” 

https://auxgodgame.com/
https://www.sugarplumscrubs.ca/
https://www.ianwilliams.ca/
https://www.restcentres.org/
https://www.restcentres.org/
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Black-History-Month.aspx


 

 

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 & 8, Thành Phố Brampton 

"Tháng Lịch Sử Người Da Đen là một lời nhắc hàng năm về những vai trò quan trọng của cộng đồng 
Người Da Đen ở Brampton trong bối cảnh kinh tế và thành phố sôi động của chúng ta. Tôi rất vui khi 
Thành Phố Brampton là một phần của việc quảng bá những thành tựu này để ghi nhận sự ủng hộ lâu 
dài của cộng đồng Người Da Đen. Hãy tham gia cùng chúng tôi xuyên suốt cả tháng để học hỏi, kết nối 
và tổ chức kỷ niệm.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 

“Brampton thực sự là một bức tranh khảm trong đó văn hóa, sự đổi mới, sự đa dạng và tài năng là một 
ví dụ tuyệt vời về một ngôi làng toàn cầu nâng cao và tôn vinh sự độc đáo và đóng góp của nhau. Việc 
kỷ niệm Tháng Lịch Sử Người Da Đen là rất quan trọng để giáo dục các thế hệ trẻ và nâng cao nhận 
thức về nhiều đóng góp của cộng đồng Người Da Đen đã dành cho Canada trong nhiều thập kỷ ”. 
 

- Michele Byrne, Quản Lý, Văn Phòng Công Bằng 
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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 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

