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Thành Phố Brampton tham gia  
sự kiện Longest Night (Đêm Dài Nhất) để gây quỹ cho United Way 

  

 

Thị Trưởng Patrick Brown, Ủy Viên Hội Đồng Fortini và Ủy Viên Hội Đồng Singh chúc đôi ngũ Thành Phố 
Brampton thành công trước khi tham gia sự kiện Longest Night. 

  

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 26 tháng 2 năm 2022) – Tối qua, Thành Phố Brampton đã tham gia sự 
kiện Longest Night, một sự kiện thường niên khuyến khích các cá nhân và gia đình dành một đêm ở 
trong xe của họ để nâng cao nhận thức về những khó khăn hàng ngày mà trẻ em và người lớn sống 
trong cảnh nghèo khó gặp phải. Mười người, bao gồm các thành viên của đội ngũ trong tổ chức cùng 
với các thành viên trong gia đình họ đã tham gia đương đầu với những khó khăn trong trải nghiệm đặt 
mình vào vị trí của người khác này. 



 

 

 
Nhân viên và những người ủng hộ của Thành Phố Brampton đã gây quỹ được hơn $5.000 để hỗ trợ 
cho sáng kiến này và số tiền sẽ được sử dụng cho chiến dịch gây quỹ cho United Way thường niên 
của Thành Phố. Thành Phố Brampton tự hào khi đã luôn ủng hộ United Way trong hơn 40 năm và đã 
gây quỹ thành công gần $2,5 triệu trong thời gian đó, số tiền gây quỹ được sử dụng trực tiếp để hỗ trợ 
cộng đồng. 

  

Trích dẫn 

“Tôi rất tự hào về các thành viên của đội ngũ tình nguyện đã đón nhận thử thách này và tham gia vào 
sự kiện Longest Night để nâng cao nhận thức về tình trạng đói nghèo và vô gia cư, một thực tế đang 
xảy ra với nhiều người trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi hân hạnh được hợp tác với United 
Way mỗi năm để gây các quỹ quý báu nhằm hỗ trợ trực tiếp cho những người cần được hỗ trợ ở hiện 
tại nhất hơn bao giờ hết. Cảm ơn United Way vì đã trở thành một nguồn lực hỗ trợ quý báu cho 
Brampton.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Thật vinh dự khi được làm Nhà Tài Trợ Hội đồng Ủy Ban United Way năm 2022, năm thứ tư liên tiếp 
cũng như được làm việc với một đội ngũ luôn hết mình và sẵn sàng tổ chức các sự kiện và gây quỹ 
cho cộng đồng của chúng ta. Tôi rất tự hào khi chứng kiến số tiền gây quỹ đã vượt quá mục tiêu nhờ 
sáng kiến về sự kiện Longest Night. Thật là một cách tuyệt vời để bắt đầu chiến dịch gây quỹ hàng 
năm của chúng ta.” 

- Doug Whillans, Nhà Tài Trợ của Hội Đồng United Way, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 2 & 
6 

“Việc tham gia sự kiện Longest Night thực sự là một trải nghiệm đặt bản thân vào hoàn cảnh của 
người khác và cung cấp một góc nhìn khác về thực tế mà rất nhiều người trong cộng đồng của chúng 
ta phải đối mặt hàng đêm. Tôi tự hào khi là Chủ Tịch Ủy Ban United Way của Thành Phố Brampton 
năm nay và được làm việc với đội ngũ tình nguyện viên nhiệt huyết, làm việc không ngừng nghỉ để hỗ 
trợ cho cộng đồng của chúng ta.” 

- Steve Ganesh, Chủ Tịch Ủy Ban United Way Năm 2022, Giám Đốc, Dịch Vụ Phát Triển 

“Tôi xin chân thành cảm ơn Thành Phố Brampton đã gây quỹ và nâng cao nhận thức về tình trạng vô 
gia cư thông qua sự hỗ trợ không ngừng và tuyệt vời của họ cho sự kiện Longest Night. Ở vùng Peel, 
có hơn 10.800 người sống trong tình trạng vô gia cư hoặc có nguy cơ mất nhà cửa. United Way cam 
kết tiếp tục hợp tác với các tổ chức cộng đồng như Thành Phố Brampton để hỗ trợ cộng đồng và xóa 
đói giảm nghèo ở Peel.” 

- Daniele Zanotti, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành, United Way Greater Toronto 
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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 
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