
 

 

THÔNG CÁO KHẨN CẤP    
      

Trải nghiệm Brampton suốt mùa hè với hàng loạt lễ hội và sự kiện 
  

BRAMPTON, ON (ngày 19 tháng 5 năm 2022) - Thành Phố Brampton có một mùa hè sôi động với các 
lễ hội và sự kiện đang chờ đón cả gia đình. Từ ngày 20 tháng 5 đến 11 tháng 9, kính mời người dân và 
du khách vui chơi Hè tại Thành Phố; một mùa kéo dài 114 ngày với gần 100 ngày có các chương trình 
diễn ra bao gồm: 

• Các lễ hội và sự kiện như Pride 2022, Ngày Quốc Gia của Người Bản Địa và Ngày Canada; 
• Các sự kiện do cộng đồng chủ trì như Thế Giới Nhạc Jazz (World of Jazz) và Brampton Sôi 

Động (Vibrant Brampton); 
• Chương trình hàng tuần như Chợ Nông Sản Brampton và Đêm Chiếu Phim; và 
• Nhiều hơn thế nữa! 

  

Thành Phố Brampton rất vui mừng chào đón người dân và du khách trở lại các sự kiện trực tiếp trên 
toàn thành phố nhằm tôn vinh sự đa dạng của Brampton, khuyến khích lòng tự hào của người dân, 
kích hoạt không gian công cộng và tạo điểm nhấn cho khung cảnh văn hóa và nghệ thuật. 
 
Lịch sự kiện của Thành Phố Brampton sẽ hoạt động như một điểm tổng hợp đầy đủ cho việc lập kế 
hoạch tổ chức sự kiện mùa hè. Các nhà tổ chức sự kiện được mời cung cấp thông tin chi tiết lên lịch 
biểu này để giúp quảng bá các sự kiện của họ trên toàn thành phố. Để thêm một sự kiện vào lịch và 
xem những gì đã lên lịch, hãy truy cập brampton.ca/events. Các sự kiện sẽ tiếp tục được bổ sung trong 
suốt mùa hè.  
 
Hỗ Trợ Địa Phương 
Trong khi đang ở Brampton cho một sự kiện, sao không dành một ngày để trải nghiệm? Lướt qua các 
trang của Hướng Dẫn Ẩm Thực tại Brampton và hỗ trợ một nhà hàng địa phương. Khung cảnh ẩm 
thực đa dạng của Brampton mang đến những hương vị độc đáo từ khắp nơi trên thế giới. Hãy lật qua 
các trang của hướng dẫn ngay hôm nay và tìm địa điểm yêu thích mới của quý vị. Tìm hiểu thêm 
tại brampton.ca/tourism. 
 
Đem Lại Sức Sống Mới Cho Thành Phố 
Trung Tâm Thành Phố Brampton đang trải qua một quá trình chuyển đổi, dẫn đầu là Vùng Peel để thay 
thế các cống rãnh và hệ thống thoát nước vệ sinh trong khu vực. Do đó, có một số tuyến đường bị 
đóng. Lên kế hoạch trước nếu quý vị đang đi đến trung tâm thành phố để tham gia một lễ hội hoặc sự 
kiện. 
 
Quý vị có thể tìm thấy thông tin cập nhật về đậu xe trong thành phố tại brampton.ca, hoặc để Giao 
Thông Brampton đưa quý vị đến đó. Lập kế hoạch chuyến đi của quý vị trước với Triplinx. 

  

Trích Dẫn 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Home.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx


 

 

“Mùa hè sắp đến gần và tôi khuyến khích mọi người ra ngoài và vui chơi tại một trong những lễ hội và 
sự kiện tuyệt vời đang diễn ra ngay tại Brampton. Từ sự kiện Ngày Canada đặc trưng của chúng ta 
đến Chợ Nông Sản Brampton hàng tuần, đều có một số thứ dành cho tất cả mọi người! 
 

-  Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
  
“Chúng tôi rất vui mừng về vô số chương trình được lên kế hoạch cho cư dân và du khách của chúng 
ta vào mùa hè này để ra ngoài và thực sự trải nghiệm Brampton. Tôi khuyến khích tất cả các đối tác 
cộng đồng của chúng ta điền vào lịch sự kiện để chia sẻ những gì họ có hiện đang diễn ra trong cộng 
đồng Brampton cho người dân và du khách tận hưởng trong mùa này.” 
 

- Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Doanh 
Nghiệp, Thành Phố Brampton 

  
“Thành Phố Brampton và các đối tác cộng đồng của mình có một loạt các chương trình mùa hè thú vị 
được lên kế hoạch cho tất cả mọi người trên toàn Thành Phố thưởng thức. Brampton là nơi nên đến 
vào mùa hè này để kết nối, gắn kết và vui chơi!” 
 

- 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 
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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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