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Chào mừng sự kiện Pride ở Brampton 

BRAMPTON, ON (Ngày 1 tháng 6 năm 2022) – Thành Phố Brampton công nhận tháng 6 là 
Tháng Sự Kiện Pride. Chào mừng sự kiện Pride 2022, do TD thực hiện, tại Quảng Trường 
Garden vào Chủ Nhật, ngày 19 tháng 6 từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối với chương trình giải trí 
trực tiếp, các đơn vị bán đồ ăn uống của địa phương và hơn thế nữa. 
 
Hãy tham gia cùng Thành Phố để tôn vinh bức tranh Mosaic đa dạng của Brampton, kết nối 
với cộng đồng và nâng cao nhận thức về các vấn đề hiện tại mà cộng đồng LGBTTIQQ2SA 
vẫn phải đối mặt, đặc biệt có liên quan đến chủ đề của năm nay, Công Lý là Niềm Vui (Justice 
is Joy).   
 
Sự kiện Pride là một cuộc vận động được công nhận toàn cầu, tôn vinh sự tử tế và tình yêu 
thương. Thành Phố Brampton vui mừng được thấy sự trở lại của một sự kiện tổ chức trực tiếp 
sẽ có:  

• Các tiết mục biểu diễn trực tiếp trên sân khấu từ những nghệ sĩ và DJ của Brampton tại 
địa phương; 

• Các tiết mục biểu diễn trực tiếp trên sân khấu của Hasheel x Lady Pista và ngôi sao 
biểu diễn Priyanka; 

• Tham gia chương trình kể chuyện, gặp gỡ và chào hỏi với Fay và Fluffy; 
• Quầy thông tin từ các đối tác cộng đồng địa phương; 
• Quan hệ đối tác liên quan đến thực phẩm với các nhà hàng địa phương ở Trung Tâm 

Thành Phố Brampton; 
• Quà tặng và các kích hoạt tại chỗ; và 
• Tiệc sau sự kiện tại The Rose Patio với sự góp mặt của Lady Pista từ 7 giờ đến 9 giờ 

tối. 

Để tìm hiểu thêm về Pride 2022, hãy truy cập brampton.ca/pride. 

Trích Dẫn 

“Tôi rất vui mừng khi thấy sự trở lại của lễ kỷ niệm Pride trực tiếp của chúng ta. Chúng ta có 
một loạt các chương trình tuyệt vời và các nghệ sĩ biểu diễn đã sẵn sàng đem đến các 
chương trình giải trí, chào mừng và trao quyền cho cộng đồng.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton  

“Brampton là một bức tranh Mosaic đa dạng, và Pride là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu, chào 
mừng và hỗ trợ cộng đồng LGBTTIQQ2SA của chúng ta. Tôi khuyến khích mọi người tham 
gia sự kiện trực tiếp của năm nay vào ngày 19 tháng 6." 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Pride.aspx


 

 

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

“Thành Phố Brampton cam kết hỗ trợ và tôn vinh bức tranh Mosaic đa dạng của mình. Nhóm 
của chúng tôi đã cùng nhau tổ chức một chương trình sự kiện vui vẻ và chu đáo, và chúng tôi 
rất vui mừng chào đón tất cả mọi người trở lại với sự kiện Pride trực tiếp của chúng tôi.” 

- 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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