
 

 

 
 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP                     

Tham gia Lễ Kỷ Niệm Vì Môi Trường và Lễ Trao Giải Thưởng Phát Triển 
Xanh đầu tiên của Brampton 

BRAMPTON, ON (ngày 14 tháng 4 năm 2022) - Là một phần của Tháng Trái Đất, Thành Phố Brampton 
sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Vì Môi Trường và Giải Thưởng Phát Triển Xanh đầu tiên vào dịp cuối tuần Ngày 
Trái Đất. 

Lễ Kỷ Niệm Vì Môi Trường và Lễ Trao Giải Thưởng Phát Triển Xanh sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 23 
tháng 4 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Công Viên Norton Place, nằm ở 170 Clark Boulevard. 

Sự kiện miễn phí vào cửa này mở cho công chúng và sẽ có các phòng ban của Thành Phố Brampton, 
các nhóm cộng đồng địa phương và tổ chức phi lợi nhuận tham gia như một phần của hội chợ cộng 
đồng theo chủ đề môi trường, các hoạt động như đi dạo trong thiên nhiên, truy tìm kho báu và một khu 
vực dành cho trẻ em. Sự kiện này được hỗ trợ bởi Ủy Ban Cố Vấn Môi Trường Brampton và Liên Minh 
Vì Môi Trường Brampton. 

Lễ Trao Giải Thưởng Phát Triển Xanh sẽ diễn ra vào lúc 11:30 sáng, tôn vinh và công nhận các cá nhân 
và tổ chức xuất sắc đã thể hiện vai trò lãnh đạo vì môi trường và có đóng góp đáng kể vào Tầm Nhìn 
Phát Triển Xanh của Brampton trong việc bảo tồn, tăng cường và cân bằng môi trường tự nhiên và 
nhân tạo của chúng ta để tạo ra một Brampton lành mạnh, bền vững và kiên cường. 

Giải Thưởng Phát Triển Xanh được tài trợ hào phóng bởi ARGO Development Corporation. 

Bắt buộc phải đăng ký cho sự kiện này. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại www.brampton.ca/earthmonth.   

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. Tìm hiểu về các sáng kiến xanh của chúng tôi tại 
www.brampton.ca.  

Liên Kết 

• Kế Hoạch Giảm Thiểu Sử Dụng Năng Lượng và Phát Thải Trong Cộng Đồng  
• Trung Tâm Chuyển Đổi Năng Lượng Cộng Đồng 

• Chiến Lược Quy Hoạch Riêng cho Công Viên  
• Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị 

• Một Triệu Cây Xanh 

• Chạy Thử Xe Buýt Điện và Thử Nghiệm Tích Hợp 

Trích dẫn 

“Brampton là một Thành Phố Xanh, và tôi mong chờ Lễ Kỷ Niệm Vì Môi Trường và Lễ Trao Giải 
Thưởng Phát Triển Xanh đầu tiên của chúng ta. Sự kiện quan trọng này làm nổi bật và tôn vinh thành 
phố bền vững của chúng ta cũng như tất cả những người đã giúp làm nên điều đó. Tôi khuyến khích 
mọi người tham gia sự kiện vào ngày 23 tháng 4 tại Công Viên Norton Place”. 

http://www.brampton.ca/earthmonth
http://www.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/CCET.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Parkland-Dedication-Strategy/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/Our-Urban-Forest.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/About-Us/Pages/ebus.aspx


 

 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
 
 
“Hội Đồng cam kết làm thành phố của chúng ta luôn xanh. Tham dự Lễ Kỷ Niệm Vì Môi Trường và Lễ 
Trao Giải Thưởng Phát Triển Xanh để tìm hiểu thêm về các dự án môi trường của Brampton, trò chuyện 
và tham gia với các tổ chức địa phương, tận hưởng hoạt động ngoài trời và tôn vinh những người tạo ra 
sự khác biệt trong môi trường của chúng ta mỗi ngày.” 

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

 
“Hãy đưa gia đình và bạn bè của quý vị đến với Lễ Kỷ Niệm Vì Môi Trường và Lễ Trao Giải Thưởng 
Phát Triển Xanh đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi đang trong hành trình giảm 80% lượng khí thải nhà 
kính được tạo ra ở Brampton vào năm 2050 và cư dân có thể giúp giữ cho thành phố của chúng ta sạch 
sẽ, xanh tươi và hướng tới một tương lai bền vững hơn.” 

- 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 luôn theo sát việc thông báo cho cư dân về cách chúng tôi đang cải thiện tính 
bền vững và nâng cao các tiêu chuẩn môi trường như thế nào. Hãy đến với Lễ Kỷ Niệm vì Môi Trường 
và Lễ Trao Giải Thưởng Phát Triển Xanh và tận hưởng một ngày Thứ Bảy xanh với nhiều thông tin và 
các hoạt động mừng lễ.” 

- - 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=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
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