
 

 

 
 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP                     

  

Kỷ Niệm Tháng Trái Đất ở Brampton! 
 

Đăng ký Dọn Dẹp Công Viên, Lễ Kỷ Niệm Ngày Trái Đất vì Môi Trường đầu 
tiên của Thành Phố và hoạt động trồng cây. 

BRAMPTON, ON (ngày 1 tháng 4 năm 2022) - Là một Thành Phố Xanh, Brampton tiếp tục đạt được 
những bước tiến trong nỗ lực phát triển bền vững và giảm tác động của thành phố lên môi trường. 
Tháng 4 này, hãy cùng kỷ niệm Tháng Trái Đất bằng cách tham gia vào các sáng kiến môi trường cộng 
đồng của Thành Phố. 

Dọn Dẹp Công Viên - Ngày 1 tháng 4 
Hoạt Động Dọn Dẹp Công Viên của Brampton đang được tiến hành cho năm 2022. Cư dân có thể tình 
nguyện dẫn đầu việc dọn dẹp tại một công viên theo lựa chọn từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 1 tháng 11. 
Thành Phố cũng sẽ triển khai các sự kiện dọn dẹp có tổ chức vào tháng 5, bao gồm một sự kiện cho 
mỗi hai khu và tiệc nướng cộng đồng miễn phí. Tìm hiểu thêm và đăng ký tham gia tình nguyện dọn 
dẹp để nhận các đồ cấp miễn phí tại www.brampton.ca/cleanup.  

Lễ Kỷ Niệm vì Môi Trường và Lễ Vinh Danh Giải Thưởng Tăng Trưởng Xanh - Ngày 23 tháng 4 

Tham gia Lễ Kỷ Niệm vì Môi Trường và Giải Thưởng Tăng Trưởng Xanh đầu tiên của Thành Phố 
Brampton! Vào Thứ Bảy, ngày 23 tháng 4, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Công Viên Norton Place, 

Thành Phố sẽ tổ chức các hoạt động thân thiện với gia đình và trao Giải Thưởng Tăng Trưởng Xanh 
mới cho các nhà đi đầu hoạt động vì môi trường trong cộng đồng. Để biết thông tin chi tiết và đăng ký 
tham gia sự kiện, bấm vào đây. 

Trồng Cây - ngày 24 tháng 4 

Dưới sự hợp tác cùng Cơ Quan Bảo Tồn Vùng Toronto (Toronto Region Conservation Authority, 

TRCA), Thành Phố sẽ tổ chức sự kiện trồng cây miễn phí vào Chủ Nhật, ngày 24 tháng 4 từ 10 giờ 
sáng đến 12 giờ trưa tại Trung Tâm Cộng Đồng Gore Meadows. Việc đăng ký là bắt buộc. Để biết 

thông tin chi tiết và đăng ký, hãy truy cập www.brampton.ca/parks. 

Trích dẫn 

“Brampton là một Thành Phố Xanh và là thành phố dẫn đầu về tính bền vững cùng những nỗ lực về 
biến đổi khí hậu. Hãy là một phần của sự thay đổi - tham gia dọn dẹp công viên, trồng cây và tham dự 
Lễ Kỷ Niệm Ngày Trái Đất vì Môi Trường và Lễ Vinh Danh Giải Thưởng Tăng Trưởng Xanh đầu tiên 
của chúng ta trong tháng này.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

http://www.brampton.ca/cleanup
http://www.brampton.ca/growgreen
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.eventbrite.ca/e/environmental-celebration-and-grow-green-awards-ceremony-tickets-297349519417&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|457fb02c31b7484de30208da142322d5|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637844438733707869|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=+Lu5Jz5+t9gFRWsMWKV44fTqWzwWj1csselB6WnhB7c=&reserved=0
http://www.brampton.ca/parks


 

 

“Các sáng kiến về môi trường của Brampton góp phần giảm lượng khí thải carbon của chúng ta và hỗ 
trợ hành trình của chúng ta hướng tới mục tiêu giảm 80% lượng khí thải nhà kính tạo ra trong thành 
phố của chúng ta vào năm 2050. Tôi khuyến khích mọi người chung sức giữ cho thành phố của chúng 
ta sạch và xanh bằng cách tham gia vào các sáng kiến trong tháng này và xuyên suốt cả năm”. 

- Paul Vicente, Chủ Tịch, Công Trình Công Cộng và Kỹ Thuật; Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 
& 5, Thành Phố Brampton 

“Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh vì một thành phố xanh hơn, như được nêu trong Kế Hoạch Giảm 
Thiểu Phát Thải và Năng Lượng Cộng Đồng (Community Energy and Emissions Reduction Plan, 
CEERP) và Các Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng. Tháng này, tôi đưa ra thử thách cho cư dân để làm 
điều gì đó vì môi trường. Cư dân có thể giúp dọn dẹp các công viên của chúng ta, trồng cây, tham dự 
lễ kỷ niệm Ngày Trái Đất hoặc hoàn thành các sáng kiến xanh khác mà họ lựa chọn." 

- Doug Whillans, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Khu 2 & 6; Thành Viên của Ủy Ban Cố Vấn về 
Môi Trường; Thành Viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm Cộng Đồng CEERP, Thành Phố Brampton 

“Thành Phố Brampton nỗ lực đáp ứng các mục tiêu về biến đổi khí hậu, cải thiện tính bền vững và 
nâng cao các tiêu chuẩn môi trường trong cộng đồng của chúng ta. Hãy tham gia vào các sáng kiến vì 
môi trường trong tháng 4 này, và truy cập Brampton.ca để tìm hiểu thêm.” 

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính 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 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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