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Chợ Nông Sản Brampton bắt đầu vào ngày 11 tháng 6 

BRAMPTON, ON (Ngày 26 tháng 5 năm 2022) - Chợ Nông Sản hàng năm của Thành Phố Brampton, 
do Meridian Credit Union giới thiệu, sẽ hoạt động trở lại vào mùa vụ năm 2022 bắt đầu vào ngày 11 
tháng 6. Sự kiện hàng tuần này sẽ diễn ra vào thứ Bảy mỗi tuần từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều cho đến 
ngày 8 tháng 10, dù mưa hay nắng. Năm nay, sự kiện được yêu thích này sẽ được tổ chức trên 
Wellington Street giữa George Street và Phía Nam Main Street, và trong Công Viên Gage. 
 
Mùa này hứa hẹn một sự kiện hàng tuần mà mọi người chắc chắn sẽ yêu thích, bao gồm: 

• Sự trở lại của những người nông dân, người bán hàng và nghệ nhân địa phương được yêu 
thích của chợ, họ cung cấp các sản phẩm tươi sống và hàng thủ công; 

• Tiết mục giải trí trực tiếp trên khán đài từ Câu Lạc Bộ Brampton Folk, B-Jazzed, DJ Jonathan 
Shaw và nhiều hơn thế nữa; 

• Các hoạt động khởi động nghệ thuật tại chỗ từ Cơ Quan Phát Triển Công Nghiệp Sáng Tạo, 
Văn Hóa và Nghệ Thuật của Thành Phố Brampton (ACCIDA); và 

• Nhiều hơn thế nữa! 
  

Quá trình chuyển đổi đang diễn ra ở Trung Tâm Thành Phố Brampton 
Trung Tâm Thành Phố Brampton đang triển khai một quá trình chuyển đổi. Vùng Peel đang chủ trì một 
dự án thay thế hệ thống ống dẫn nước và nước thải vệ sinh trong khu vực. Do đó, có một số tuyến 
đường bị đóng. Vui lòng lập kế hoạch trước khi đi đến chợ. 
 
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. 
 
Chợ Nông Sản Brampton năm 2022 được tài trợ hào phóng bởi Đại Học Algoma, Boardwalk, Flato 
Developments, Revera và Toronto Pearson. 
 
Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp và chương trình của mùa này, hãy truy cập 
brampton.ca/markets. 
  

Trích Dẫn 

“Sự trở lại hàng năm của Chợ Nông Sản Brampton đánh dấu sự khởi đầu không chính thức của mùa 
hè! Chương trình yêu thích ở Brampton này mang cộng đồng lại với nhau và là một truyền thống mà tôi 
mong đợi hàng năm. Hãy đánh dấu lịch của quý vị cho ngày 11 tháng 6. Hẹn gặp mọi người ở đó!” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Tôi rất vui khi thấy sự trở lại của Chợ Nông Sản Brampton và mong muốn vinh danh cộng đồng và các 
doanh nghiệp nhỏ của địa phương. Xin cảm ơn các nhà tài trợ hào phóng của chúng ta vì đã tiếp tục 
ủng hộ sự kiện yêu thích theo mùa này!” 

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
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

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

“Trong khi Trung Tâm Thành Phố Brampton đang trải qua một quá trình chuyển đổi đầy hứng khởi, 
điều quan trọng là chúng ta cần hỗ trợ các nhà cung cấp và doanh nghiệp địa phương của mình. Đội 
ngũ của Thành Phố Brampton đã lên kế hoạch cho một mùa vụ tuyệt vời với nhiều sản phẩm, dịch vụ 
và giải trí đa dạng mà toàn bộ cộng đồng Brampton chắc chắn sẽ yêu thích.” 

- 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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