
 

 

THÔNG CÁO KHẨN CẤP                     

  

Kỷ niệm Ngày Brampton của Tôi tại Thư Viện Springdale Brampton 

cùng với Thành Phố Brampton và CBC 
  

BRAMPTON, ON (14 tháng 3 năm 2022) – CBC tổ chức kỷ niệm thành phố và đưa Ngày 
Brampton của Tôi đến Thư Viện Springdale Brampton vào ngày 30 tháng 3 với sự hợp tác của 
Thành Phố Brampton, Thư Viện Brampton và Cơ Quan Phát Triển Ngành Nghệ Thuật, Văn 
Hóa và Sáng Tạo (ACCIDA) . 

Ngày Brampton của Tôi 

Thư Viện Springdale Brampton 

10705 Bramalea Road 

Thứ Tư, ngày 30 tháng 3 

Lịch Trình Sự Kiện 

• 11 giờ sáng - CBC Toronto công bố tác phẩm điêu khắc nghệ thuật do nghệ sĩ của 
Brampton là Abiola Idowu thể hiện 

• 12 giờ trưa - Bắt đầu hoạt động nghệ thuật tương tác với Abiola Idowu và đồng trình 
bày với ACCIDA 

• 5:30 chiều - Buổi lắng nghe CBC Toronto tương tác 
• 7:30 tối - Tất Cả Các Con Đường Đều Dẫn Về Brampton, một cuộc thảo luận nhóm do 

Nav Nanwa từ Văn Phòng Brampton của CBC Toronto tổ chức 

Khởi Động Hoạt Động Nghệ Sĩ Vẽ Tranh Trên Cửa Sổ Trực Tiếp MIỄN PHÍ với Abiola 
Idowu 

Hợp tác với Cơ Quan Phát Triển Ngành Văn Hóa, Nghệ Thuật và Sáng Tạo (ACCIDA) của 
Thành Phố Brampton, hãy tham gia với nghệ sĩ địa phương Abiola Idowu để có cơ hội biến 
thư viện thành khung tranh vẽ của quý vị. Những người tham gia được mời phác thảo và vẽ 
trên các ô cửa kính lớn trong thư viện. Mọi lứa tuổi đều được chào đón, không cần kinh 
nghiệm. 

Vé được miễn phí và những khách đã xác nhận sẽ nhận được một túi đồ phiên bản giới hạn 
lấy cảm hứng từ CBC Toronto Brampton. Để biết thông tin chi tiết và đăng ký, hãy truy cập 
cbc.ca 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/hey-brampton-cbc-is-in-your-city-1.6371463&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|cc87de059421489d6e7208da05d442c6|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637828706455513096|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=mRIYD0Rysq4tsFlRESLJohEDXJG7MUwQr8F5W93UBWo=&reserved=0


 

 

CBC Toronto đã thành lập một Văn Phòng Brampton đặc biệt vào mùa thu năm 2021. Một 
nhóm các phóng viên và nhà sản xuất tận tâm đã có mặt tại Brampton để chia sẻ những câu 
chuyện quan trọng nhất đối với cộng đồng địa phương. 

Trích dẫn 

“Chúng tôi rất vui mừng khi CBC tổ chức kỷ niệm và kể câu chuyện của thành phố chúng tôi 
trong khuôn khổ sự kiện Ngày Brampton của Tôi tại chi nhánh Thư Viện Springdale. Sự đa 
dạng, văn hóa và sự sáng tạo của Brampton là điều khiến thành phố này trở nên đặc biệt và 
thật tuyệt khi được tôn vinh điều đó với cộng đồng”. 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Cảm ơn CBC đã ghi nhận Brampton cho vị trí đặc biệt của thành phố. Tôi rất vui khi thấy 
ACCIDA và nghệ sĩ địa phương Abiola Idowu mang sự sáng tạo của họ đến sự kiện này để 
tôn vinh bức tranh khảm đa dạng của chúng ta cũng như kết nối với cộng đồng thông qua 
nghệ thuật công cộng.” 

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

“CBC Toronto rất phấn khởi được hợp tác với Thư Viện Brampton để thu hút sự chú ý của 
cộng đồng và một số điều tuyệt vời đang diễn ra trong thành phố. Chúng tôi mong có cơ hội 
kết nối trực tiếp với người dân Brampton.” 

- Prasanna Rajagopalan, Giám Đốc, Báo Chí + Lên Chương Trình, CBC Toronto 

“Thư Viện Brampton hân hạnh được hợp tác với CBC trong sự kiện thú vị này. Chúng tôi rất 
vui mừng chào đón mọi người trở lại các sự kiện trực tiếp và rất mong có cơ hội để cư dân 
Brampton khám phá lại cộng đồng của họ và truyền cảm hứng cho những kết nối mới!” 

- Todd Kyle, Tổng Giám Đốc Điều Hành, Thư Viện Brampton 

“ACCIDA rất vui mừng được hợp tác với những người bạn của chúng tôi tại CBC và Thư Viện 
Brampton nhân ngày đặc biệt này - bao gồm cả việc ra mắt tác phẩm điêu khắc mới của 
Abiola và lắp đặt cửa sổ tương tác của chúng tôi. Brampton là một Bức Tranh Khảm và nơi 
nuôi dưỡng nghệ thuật và văn hóa. Chúng tôi rất hào hứng được giới thiệu tài năng địa 
phương và các nguồn lực mà tổ chức của chúng tôi cung cấp cho cộng đồng nghệ thuật theo 
cách độc đáo này." 

- 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 hơn 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=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=W/DGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4+Idz3/IupY=&reserved=0
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