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Công nhận Ngày Quốc Gia của Người Bản Địa ở Brampton 

BRAMPTON, ON (ngày 9 tháng 6 năm 2022) - Thành Phố Brampton mời quý vị cùng công nhận Ngày 
Quốc Gia của Người Bản Địa tại Quảng Trường Ken Whillans vào ngày 22 tháng 6 từ 12 giờ trưa đến 
8 giờ tối. Tôn vinh lịch sử, văn hóa và bức tranh Mosaic đa dạng của Brampton với chợ do Người Bản 
Địa làm chủ, lễ tôn vinh hoàng hôn, tác phẩm nghệ thuật sắp đặt Big Drum (Chiếc Trống Lớn) của Born 
in the North Ltd., trò chuyện bên ánh lửa và các buổi biểu diễn trực tiếp.  

Vào ngày 21 tháng 6, Canada kỷ niệm Ngày Quốc Gia của Người Bản Địa để ghi nhận lịch sử, di sản 
và sự đa dạng của Các Dân Tộc Đầu Tiên, người Inuit và Métis. 

Chợ do Người Bản Địa làm chủ 

Hỗ trợ các mặt hàng thủ công địa phương, do Người Bản Địa làm chủ tại chợ họp trực tiếp này vào 
ngày 22 tháng 6 từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối với đồ trang sức đính cườm và pha lê, thơ ca, quần áo, 
phụ kiện, tác phẩm nghệ thuật và hơn thế nữa. Xem danh sách đầy đủ các nhà cung cấp 
tại brampton.ca/NIPD. 

Lễ Tôn Vinh Hoàng Hôn   

Từ 6 đến 8 giờ tối, tham gia trò chuyện bên ánh lửa, buổi biểu diễn trực tiếp của Chippewa Travelers 
và Deanne & John Hupfield, và xem buổi ra mắt tác phẩm sắp đặt nghệ thuật mang tên Big Drum của 
Born in the North Ltd. 

Nghệ Thuật Sắp Đặt Big Drum 

Được dàn dựng bởi Born in the North Ltd., màn biểu diễn nghệ thuật sắp đặt Big Drum cao 10 foot 
tượng trưng cho nhịp đập trái tim của đất mẹ và đất nước, một biểu tượng của sự sum họp trong lễ kỷ 
niệm. Nhiều nền văn hóa Bản Địa trên Đảo Rùa (Turtle Island) chia sẻ việc sử dụng các loại trống 
trong lễ kỷ niệm. Tầm nhìn nghệ thuật sắp đặt của Big Drum là tạo ra chiếc trống này để trưng bày như 
một biểu tượng lớn hơn cả cuộc sống về niềm tự hào và lễ nghi của Người Bản Địa. Thường thì âm 
thanh của tiếng trống là điều đầu tiên được thu nhận tại các buổi tụ họp văn hóa, và Born in the North 
Ltd. muốn nắm bắt sức mạnh của cảm giác đó trong tác phẩm này.  

Born in the North Ltd. là một studio sáng tạo do hai anh em sinh đôi Chris và Greg Mitchell sở hữu và 
điều hành. Tác phẩm của họ được tạo ra qua lăng kính độc đáo của riêng họ và tập trung vào việc xem 
xét mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Xem xét câu chuyện và trải nghiệm sống của chính họ, 
nguồn cảm hứng được lấy từ di sản Mi’kmaq, khám phá âm nhạc và sự giáo dưỡng của họ ở Canada.  
 
Để tìm hiểu thêm về lễ kỷ niệm Ngày Quốc Gia của Người Bản Địa tại Thành Phố Brampton, hãy truy 
cập brampton.ca/NIPD. 

 
Trích Dẫn 
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“Hãy tham gia cùng chúng tôi tại sự kiện Ngày Quốc Gia của Người Bản Địa vào ngày 22 tháng 6 tại 
Quảng Trường Ken Whillans để tìm hiểu thêm và tôn vinh các nền văn hóa, tiếng nói và trải nghiệm 
phong phú và đa dạng của các cộng đồng Dân Tộc Đầu Tiên, người Inuit và Métis.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Brampton là một bức tranh Mosaic đầy màu sắc, và tôi hoan nghênh mọi cơ hội để tôn vinh cộng đồng 
đa dạng của chúng ta. Nhân Ngày Quốc Gia về Người Bản Địa này, tôi khuyến khích mọi người tìm 
hiểu về các cộng đồng Dân Tộc Đầu Tiên, người Inuit và Métis cũng như lịch sử của vùng đất này”. 

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

“Cộng đồng đa dạng các dân tộc, di sản và văn hóa của Brampton là điều khiến thành phố này trở nên 
đặc biệt. Tham gia cùng Thành Phố Brampton để tôn vinh sự đa dạng của chúng ta và những đóng 
góp của các cộng đồng Người Bản Địa cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Người 
Bản Địa của chúng ta tại sự kiện ngày 22 tháng 6.” 

- 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 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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