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Mười năm của Seedy Saturday! Chào mừng vụ mùa xuân với Chương 
Trình Seedy Saturday and Garden Show trực tuyến năm 2022 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 1 tháng 3 năm 2022) – Chương Trình Seedy Saturday and 
Garden Show (Thứ Bảy Hạt Giống và Khu Vườn) của Thành Phố Brampton tổ chức kỷ niệm 
10 năm hoạt động với sự kiện trực tuyến vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 3, bắt đầu lúc 10 giờ 
sáng.   

Chương Trình Seedy Saturday and Garden Show trực tuyến năm 2022 diễn ra với sự hợp tác 
của Hiệp Hội Làm Vườn Brampton và sẽ có các video làm vườn từ các chuyên gia môi trường 
sau đây:  

•       James Graham với Những Lời Khuyên Hay về Cách Trồng Những Loại Rau Tuyệt 
Vời  

•       Cathy Nesbitt nói về Phép Thuật Hữu Cơ với Các Loài Giun  

•       Linda Crago nói về Bí Kíp Gia Truyền và Tiết Kiệm Hạt Giống  

•       Shelly Candell nói về Tầm Quan Trọng của Các Chất Thụ Phấn  

•       Bob Wildfong nói về Việc Trồng Một Khu Vườn Tiết Kiệm Hạt Giống Thành Công  

•       Sean James nói về Đất và Những Thứ Sống trong Đất  

•       Christopher Bialek nói về Làm Vườn trong Điều Kiện Khí Hậu Thay Đổi  

•       Ed Hunwicks & Trevor Lee với Cuộc Trò Chuyện về Những Điều Nên Làm và Không 
Nên Làm với Cây Xanh của Thành Phố Brampton  

Dù quý vị là người mới làm vườn hay một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, hãy khám 
phá www.brampton.ca/seedysaturday cả ngày vào ngày 12 tháng 3 để tiếp cận các nguồn lực 
về làm vườn, kết nối với các nhà cung cấp, tận hưởng Khu Dành Cho Trẻ Em với các hoạt 
động có thể in và video hướng dẫn, tìm hiểu cách tham gia trao đổi hạt giống bên lề đường 
với Hiệp Hội Làm Vườn Brampton, và nhiều hoạt động khác nữa.  

Trích dẫn  

“Brampton là một Thành Phố Xanh, và chúng tôi khuyến khích cư dân tìm hiểu về làm vườn 
và trồng trọt. Khám phá Chương Trình Seedy Saturday and Garden Show trực tuyến của 
Brampton vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 và cùng chúng tôi kỷ niệm 10 năm sự kiện kinh điển 
này!”  

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton  

“Hàng năm, Chương Trình Seedy Saturday and Garden Show của Brampton quy tụ các 
chuyên gia làm vườn, những người đam mê và những người mới làm quen với nghề làm 
vườn để bắt đầu vụ mùa xuân. Hãy tham gia trực tuyến với chúng tôi vào ngày 12 tháng 3 để 
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xem các video hội thảo của chuyên gia cũng như tiếp cận thông tin và nguồn lực làm vườn 
như một phần của cộng đồng.”  

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

“Làm vườn là một hoạt động tuyệt vời hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng. Năm 
nay, hãy thưởng thức danh sách thú vị gồm các video của chuyên gia, các hoạt động dành 
cho trẻ em, trao đổi hạt giống bên lề đường và nhiều hơn thế nữa tại Chương Trình Seedy 
Saturday and Garden Show thường niên lần thứ 10 của Brampton trực tuyến vào ngày 12 
tháng 3.”  

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

“Chúng tôi rất vui mừng được tổ chức Chương Trình Seedy Saturday and Garden Show 
thường niên lần thứ 10 với Hiệp Hội Làm Vườn Brampton trực tuyến năm nay. Hãy tìm hiểu 
về làm vườn, tính bền vững và sống xanh hơn!”    

- Paul Morrison, CAO Lâm Thời, 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 
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