
 

 

THÔNG CÁO KHẨN CẤP    
      

Thành Phố công bố Cấu Trúc Có Mái Che Không Dùng Điện Pha Để Canh 
Tác của Brampton 

 

BRAMPTON, ON (Ngày 24 tháng 5 năm 2022) – Hôm nay, Thành Phố Brampton đã công bố Cấu Trúc 
Có Mái Che Không Dùng Điện Pha Để Canh Tác của Brampton (Brampton Grows Off-Grid Shed), một 
hệ thống hữu cơ, tự duy trì, và có thể tái tạo về thực phẩm, giúp sản xuất lương thực thực phẩm cho 
nhiều gia đình ở Brampton. 

Cấu Trúc Có Mái Che Không Dùng Điện Pha Để Canh Tác của Brampton được đặt tại, và sẽ được hỗ 
trợ bởi Các Công Viên Brampton và Sở Cứu Hỏa Brampton 212, bắt đầu vào mùa hè này. Cấu trúc 
canh tác này sẽ được cung cấp bởi Nature Harmony và là một cấu trúc nhà kính không sử dụng năng 
lượng. Nông sản sẽ được trồng tại công trình cấu trúc canh tác thực phẩm này và được quyên góp cho 
tổ chức Regeneration Outreach Community để cung cấp lương thực cho các gia đình ở Brampton, như 
một phần của Chương Trình Vườn Sau Nhà. 

Công nghệ sáng tạo này có hệ sinh thái riêng, sử dụng kết hợp các hệ thống đất trồng, thủy canh, và 
thủy canh kết hợp với trồng trọt để trồng các loại rau củ quả hữu cơ có thể ăn được, và thậm chí nuôi 
cả cá có thể ăn được. Cấu trúc này không có chất thải và loại bỏ carbon, chạy bằng năng lượng mặt 



 

 

trời tái tạo, và được xây dựng để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt. Trang trại trong nhà bền vững 
này đem đến trải nghiệm giáo dục tương tác cho những người tham dự ở mọi lứa tuổi để khám phá 
các tính năng khác nhau mà cấu trúc canh tác này cung cấp. 

Cấu Trúc Có Mái Che Không Dùng Điện Pha Để Canh Tác của Brampton thúc đẩy các mục tiêu của 
Kế Hoạch Tổng Thể về Môi Trường Tăng Trưởng Xanh của Brampton, kế hoạch này coi nông nghiệp 
trong đô thị tại các thành phố là một cơ hội cho Thành Phố.  

Trích Dẫn 
“Hội Đồng Thành Phố Brampton đã thông qua dự án Cấu Trúc Có Mái Che Không Dùng Điện Pha Để 
Canh Tác của Brampton vào tháng 5 năm 2021. Là một Thành Phố Xanh, chúng tôi tự hào thiết lập 
các mô hình bền vững mới ở Brampton và mong muốn hỗ trợ cấu trúc canh tác thực phẩm hữu cơ 
này. Xin cảm ơn các đối tác tại Nature Harmony.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Một cột mốc của nông nghiệp trong đô thị, Cấu Trúc Có Mái Che Không Dùng Điện Pha Để Canh Tác 
của Brampton tự tạo ra năng lượng, duy trì hệ thống không chất thải, lưu trữ nước mưa và thậm chí 
thu giữ carbon và sản sinh oxy trong lành. Chúng tôi rất vui mừng được tiên phong dẫn đường đến một 
tương lai bền vững hơn cho cộng đồng của chúng ta.”   

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

“Cấu Trúc Có Mái Che Không Dùng Điện Pha Để Canh Tác của Brampton là một sáng kiến cải tiến, 
sáng kiến này sẽ giúp hỗ trợ những người đang có nhu cầu ở Brampton. Chúng tôi sẽ quyên góp nông 
sản từ cấu trúc canh tác thực phẩm này cho tổ chức Regeneration Outreach Community để cung cấp 
lương thực cho các gia đình ở Brampton như một phần của Chương Trình Vườn Sau Nhà.” 

- Doug Whillans, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Khu 2 & 6; Chủ Tịch, Chương Trình Vườn Sau 
Nhà, Thành Phố Brampton 

“Thành Phố cam kết tạo an ninh lương thực và môi trường bền vững ở Brampton. Nhân viên của 
chúng tôi tại trạm cứu hỏa sẽ được huấn luyện để hỗ trợ Cấu Trúc Có Mái Che Không Dùng Điện Pha 
Để Canh Tác của Brampton.” 

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

  

-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 

 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
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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