
 

 

 
 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP                     

  

Thành Phố Brampton, Peel District School Board, Jays Care Foundation tổ 
chức lễ khai trương chính thức cho Sân Bóng Chày Hình Kim Cương Dễ 

Tiếp Cận có tên Field of Dreams 

Sân bóng chày hình kim cương dễ tiếp cận cho tất cả mọi người đầu tiên 
của Brampton 

sẵn sàng cho cộng đồng sử dụng. 

 

BRAMPTON, ON (29 tháng 4 năm 2022) - Hôm nay, cộng đồng đã tụ hội để tham dự sự kiện khai 
trương chính thức Sân Bóng Chày Dễ Tiếp Cận Field Of Dreams của Peel District School Board và 
Thành Phố Brampton do Thành Phố Brampton, Peel District School Board (PDSB) và Jays Care 
Foundation đồng tổ chức. Sân bóng này, được hoàn thành vào tháng 12 năm 2021, hiện đã sẵn sàng 
cho cộng đồng sử dụng. 



 

 

Brampton là một trong 12 đơn vị nhận tài trợ Field Of Dreams của Jays Care Foundation ở Canada 
vào năm 2020. Khoản tài trợ cung cấp kinh phí để thiết kế, tân trang và xây dựng các không gian dễ 
tiếp cận cho trẻ em và thanh thiếu niên chơi bóng chày, duy trì sức khỏe và sự năng động cũng như 
phát triển các kỹ năng sống. Thành Phố Brampton cung cấp một phần ba kinh phí cho dự án, PDSB tài 
trợ một phần ba và Jays Care Foundation cung cấp một phần ba chi phí còn lại. 

Là loại hình sân chơi đầu tiên ở Brampton, Field Of Dreams là sự bổ sung tuyệt vời cho không gian 
xanh giữa trường Judith Nyman Secondary School và trường Williams Parkway Senior Public School. 
Tọa lạc tại 1305 Williams Pkwy., sân bóng chày này đủ gần để học sinh tại trường Chinguacousy 
Secondary School sử dụng và dễ dàng tiếp cận Highway 410, biến địa điểm này trở nên thuận tiện cho 
tất cả cư dân Brampton. Dự án là một ví dụ tuyệt vời khác về mối quan hệ hợp tác công giữa Peel 
District School Board và Thành Phố Brampton nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các tiện nghi giải trí 
cho cả học sinh và cư dân trên khắp Brampton, và dự kiến sẽ được Hội Đồng Peel và các tổ chức 
cộng đồng như Challenger Baseball và Thế Vận Hội Đặc Biệt (Special Olympics) tận dụng tốt. 

Sân Field Of Dreams mới tự hào có khả năng tiếp cận và các tính năng hoạt động đáng kể: sân cỏ 
nhân tạo; đường biên được sửa đổi (60’); một sân ngoài ngắn hơn; gò của người ném bóng đã được 
sửa đổi mà không thay đổi cấp độ; khu vực băng ghế của người chơi có thể tiếp cận được; và đường 
dẫn bằng bê tông đến sân thi đấu. Sân ngoài được làm bằng cỏ tự nhiên và đường cảnh báo được 
làm bằng sỏi cứng. 

Một đoạn đường dốc và các điểm đỗ xe dễ tiếp cận đã được thêm vào bãi đỗ xe của Trung Tâm Giải 
Trí Terry Miller, dành cho những người sử dụng Field Of Dreams. Các tính năng khác của sân bóng 
chày bao gồm: chỗ ngồi trên khán đài cho người hâm mộ phía sau khung nhà; bốn gò của người ném 
bóng dành cho các nhóm người sử dụng khác nhau; và, một hàng rào ngoài sân chỉ cách khung nhà 
225 foot. 

Để đặt lịch sân bóng chày Field Of Dreams, các cư dân, nhóm thể thao và tổ chức cộng đồng yêu cầu 
cơ sở vật chất không có rào cản có thể liên hệ với đơn vị cho thuê sân thể thao của Thành Phố theo số 
905-874-BOOK (2665) hoặc gửi vào địa chỉ email facilityrentals@brampton.ca. 

Giới thiệu về Peel District School Board 

Peel District School Board (PDSB) là một hội đồng đa dạng về chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ phục 
vụ hơn 155.000 học sinh tại 259 trường học trên khắp Brampton, Caledon và Mississauga. PDSB là 
hội đồng trường lớn thứ hai ở Canada cũng như là nhà tuyển dụng lớn nhất ở Vùng Peel. Tìm hiểu 
thêm tại www.peelschools.org. 

Giới thiệu về Jays Care Foundation 
Jays Care Foundation, chi nhánh từ thiện của Toronto Blue Jays, sử dụng bóng chày như một công cụ 
để dạy kỹ năng sống và tạo ra sự thay đổi xã hội lâu dài cho hơn 35.000 trẻ em và thanh thiếu niên 
trên khắp Canada. Jays Care tự hào hoạt động ở tất cả mười tỉnh bang và hai vùng lãnh thổ điều hành 
các chương trình cộng đồng nhằm mang đến sân chơi cho trẻ em Canada đang gặp phải các rào cản. 
Tổ chức cũng đã đầu tư hơn 10 triệu đô la thông qua Field Of Dreams để hỗ trợ việc xây dựng hoặc 
tân trang hơn 100 sân bóng chày và không gian giải trí. Năm 2020, Jays Care đã được MLB’s Allan H. 
Selig Award trao giải thưởng Xuất Sắc trong Hoạt Động Bác Ái ghi nhận Cam Kết của Blue Jays với 
Cộng Đồng, một kế hoạch ứng phó COVID-19 trị giá 7,5 triệu đô la nhằm hỗ trợ những người bị ảnh 
hưởng không tương xứng bởi đại dịch trên khắp Canada.  
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Trích Dẫn 
“Tiến công nào, Brampton! Chúng tôi tự hào thông báo rằng Sân Bóng Chày Dễ Tiếp Cận Field of 

Dreams đã chính thức mở cửa nhận các yêu cầu đặt chỗ. Xin cảm ơn các đối tác của chúng tôi tại 
Peel District School Board và Jays Care Foundation đã giúp sân bóng chày dễ tiếp cận cho tất cả mọi 

người đầu tiên của Brampton trở thành hiện thực.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Brampton là một Thành Phố Lành Mạnh và An Toàn, và chúng tôi rất vui mừng được cung cấp những 
không gian và cơ hội mới cho mọi người vui chơi, vận động và chơi các trò chơi. Field of Dreams là 
một sự bổ sung tuyệt vời cho cộng đồng của chúng tôi, với sự hợp tác của Peel District School Board 
và Jays Care Foundation.” 

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

  

“Thành Phố Brampton, Peel District School Board và Jays Care Foundation tự hào được giới thiệu 
Field of Dreams, một không gian hòa nhập cho tất cả mọi người vui chơi. Trẻ em và thanh thiếu niên 
thuộc mọi khả năng, cư dân, nhóm thể thao, tổ chức cộng đồng và bất kỳ ai muốn dành thời gian chơi 
bóng chày đều có thể đặt chỗ bằng cách liên hệ với Brampton Recreation.” 

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

“Thành Phố Brampton nỗ lực hết mình để mang lại khoản đầu tư cho cộng đồng của chúng tôi. Field of 
Dreams là một khoản đầu tư quan trọng cho sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng chúng tôi, và 
chúng tôi xin cảm ơn các đối tác của chúng ta tại Peel District School Board và Jays Care Foundation.” 

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời, Thành Phố Brampton 

“Field of Dreams của Peel District School Board và Thành Phố Brampton đánh dấu sự đầu tư quan 
trọng vào trọng tâm liên tục của Peel District School Board đối với việc xây dựng các môi trường hòa 
nhập nhằm thúc đẩy sức khỏe và hạnh phúc. Chúng ta sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay nếu 
không có sự hỗ trợ từ các đối tác của chúng ta, Thành Phố Brampton và Jays Care Foundation. Đây 
chính là minh chứng xác thực cho những điều tuyệt vời có thể đạt được khi chúng ta cùng nhau xây 
dựng cộng đồng." 

- Rashmi Swarup, Giám Đốc Giáo Dục, PDSB 

“Jays Care Foundation rất tự hào được có cơ hội làm việc với các đối tác tuyệt vời để đưa Judith 
Nyman Field Of Dreams - một sân bóng chày dễ tiếp cận cho tất cả mọi người và là sân bóng đầu tiên 
thuộc loại này ở Thành Phố Brampton đi vào hoạt động thực tế. Chúng tôi rất phấn khởi khi có thể đem 
lại một không gian an toàn và hòa nhập cho trẻ em thuộc mọi khả năng trong Challenger Baseball đến 
với nhau, luôn năng động và vui chơi cùng các thành viên khác trong cộng đồng của các em. Chúng tôi 
xin cảm ơn Peel District School Board và các nhà tài trợ tuyệt vời của chúng ta về sự giúp đỡ của họ 
trong việc đưa dự án này vào cuộc sống.” 



 

 

- Robert Witchel, Giám Đốc Điều Hành, Jays Care Foundation 
 

 

-30- 

 
 
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 

 

Malon Edwards 
Quản Lý Truyền Thông Liên Lạc, Peel 
District School Board 
malon.edwards@peelsb.com | (905) 301-
6382 

Joey Quintanilha 
Chuyên Gia, Marketing & Truyền Thông, 
Jays Care Foundation 
Joey.Quintanilha@bluejays.com 
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