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Kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Canada ở Brampton! 

 
BRAMPTON, ON (17 tháng 6 năm 2022) - Thành Phố Brampton vui mừng thông báo sự trở lại của lễ 
kỷ niệm trực tiếp Ngày Quốc Khánh Canada vào mùng 1 tháng 7 từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối tại Công 
Viên Chinguacousy. Lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Canada của Brampton là sự kiện trong ngày lớn 
nhất của Thành Phố, kỷ niệm dịp này với một ngày giải trí trực tiếp, nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực, 
pháo hoa và hơn thế nữa! 

Giải Trí Thân Thiện với Gia Đình 

Mang đến cho cả gia đình một ngày hoạt động tràn đầy niềm vui: 

• Nhún nhảy vui nhộn trong khu vui chơi phao hơi; 
• Tận hưởng tất cả các tiện nghi mà Công Viên Chinguacousy mang lại bao gồm sân chơi và khu 

phun nước, công viên ván trượt, sân gôn mini, băng chuyền và tàu không đường ray, cho thuê 
thuyền có mái chèo, trang trại mini moo và hơn thế nữa; 

• Hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương tại những khu phục vụ thực phẩm và bán lẻ; 
• Tặng bánh cupcake cho các Thành Viên Hội Đồng; 
• Các trạm nạp nước do Meridian Credit Union cung cấp; 
• Màn pháo hoa trực tiếp lúc 10 giờ tối do Tim Hortons chủ trì thực hiện; và 
• Nhiều hơn thế nữa!    

Giải Trí Trực Tiếp 

Chinguacousy Swing Orchestra, Brampton Folk Club và Eclectic Revival sẽ phục vụ du khách cả buổi 
chiều bằng âm nhạc gần khu nhà chèo thuyền. Sau đó, đi đến khu hòa nhạc để tận hưởng các tiết mục 
biểu diễn âm nhạc trực tiếp từ sân khấu chính lúc 6 giờ chiều, được tổ chức bởi nhân vật truyền thông, 
doanh nhân và nhà đóng góp văn hóa Jesse Jones. Roberta Battaglia sẽ mở đầu màn trình diễn với 
hát Quốc Ca, và sau đó thưởng thức màn trình diễn của ca sĩ nhạc rap đến từ Brampton Spitty, tiếp 
theo là Snotty Nose Rez Kids được Juno đề cử và ngôi sao biểu diễn, huyền thoại hip-hop, Kardinal 
Offishall, được gói trọn trong một đêm sẽ khiến quý vị không thể nào quên. Kết thúc đêm diễn với màn 
pháo hoa ngoạn mục do Tim Hortons thực hiện lúc 10 giờ tối để kỷ niệm ngày quốc khánh của 
Canada. 

 
Spitty là một ca sĩ nhạc rap người Canada gốc Ấn đến từ Brampton, người đang gây dựng tiếng vang 
với cơ sở người hâm mộ gắn kết và ngày càng phát triển từ khắp nơi trên thế giới. Năm 2021, Spitty 
phát hành album đầu tay Full Circle, nhận được nhiều lời khen ngợi từ nhiều ấn phẩm bao gồm Rolling 
Stone India & Many Music, thể hiện tài năng ở cả tầm quốc gia và quốc tế của Spitty. Ngoài sức mạnh 
của album, Spitty đã tổ chức buổi hòa nhạc Toronto của riêng mình và biểu diễn khắp miền nam 
Ontario trước khi mang âm nhạc của mình lên đường cho chuyến lưu diễn ở Mỹ kéo dài 6 tuần vào 
đầu năm 2022. Anh ấy đã tiếp tục đà phát triển, vừa biểu diễn tại DesiFest ở Dundas Square, Tuần Lễ 
Âm Nhạc Canada, NXNE và Lễ Hội BVX ở Trung Tâm Thành Phố Brampton. 



 

 

Giờ đây, Spitty đặt mục tiêu phát hành nhạc hit mới và tiếp tục hành trình biểu diễn trực tiếp đầy năng 
lượng của mình. 

Snotty Nose Rez Kids là bộ đôi hip hop của First Nations gồm các ca sĩ nhạc rap Haisla Darren "Young 
D" Metz và Quinton "Yung Trybez" Nyce. Bộ đôi này đến từ Kitamaat Village, British Columbia, và hiện 
đang hoạt động tại Vancouver. Album năm 2017 The Average Savage của họ đã lọt vào danh sách rút 
gọn cho Giải Thưởng Âm Nhạc Polaris 2018 và họ đã được đề cử cho Giải Thưởng Juno với Album 
Nhạc Bản Địa của Năm tại Lễ Trao Giải Juno năm 2019 và 2022. 

Kardinal Offishall là một ca sĩ nhạc rap, nhà sản xuất âm nhạc, DJ và giám đốc điều hành về bản thu. 
Thường được coi là "đại sứ hip hop" của Canada, anh ấy được coi là một trong những nghệ sĩ hip hop 
xuất sắc nhất của đất nước và được biết đến với phong cách hip hop theo trường phái nhạc reggae 
đặc trưng kết hợp với dancehall. 

Sự kiện Ngày Quốc Khánh Canada của Thành Phố Brampton được tài trợ hào phóng bởi Meridian 
Credit Union, Tim Hortons, Alectra, Bell, Coke Canada Bottling, Kwality Sweets, No Frills và Simplii 
Financial. 

Công Viên Chinguacousy nằm ở 9050 Đường Bramalea. Chỗ đậu xe trong khuôn viên có hạn với mức 
phí $20 cho mỗi xe và sẽ thực hiện đóng đoạn đường tạm thời. Những người tham dự được khuyến 
khích đi bộ, đi xe đạp hoặc tận dụng dịch vụ đưa đón miễn phí do Brampton Transit cung cấp trong 
ngày này. 
 
Bắt xe đưa đón miễn phí tại các địa điểm sau với tần suất 30 phút một chuyến bắt đầu từ buổi trưa: 

• Ga GO Mount Pleasant 
• Trung tâm Thương Mại Trinity Common Mall 
• Trường Cao Đẳng Sheridan 
• Thư Viện và Trung Tâm Cộng Đồng Gore Meadows 

Các địa điểm đỗ xe thay thế sau đây có sẵn gần Công Viên Chinguacousy: 

• Trung Tâm Thành Phố Bramalea 
• Trung Tâm Doanh Nhân Brampton 
• Trung Tâm Giải Trí Greenbriar 
• Trường Công Giáo Lester B. Pearson 
• Trường Công Giáo St. Jean Brebeuf 
• Trung Tâm Giải Trí Terry Miller 

Để biết thêm thông tin về sự kiện Ngày Quốc Khánh Canada, hãy truy cập brampton.ca/canadaday. 

Trích Dẫn 

“Chúng tôi rất hào hứng được gặp lại các cư dân trong năm nay tại sự kiện thường niên lớn nhất của 
chúng ta để kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Canada! Hãy tham gia với chúng tôi vào ngày 1 tháng 7 tại 
Công Viên Chinguacousy để cùng tận hưởng các hoạt động giải trí trực tiếp, nghệ thuật, văn hóa, ẩm 
thực và pháo hoa tuyệt vời. Sẽ có các thứ để mọi người trong gia đình cùng thưởng thức!” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

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


 

 

“Người dân và du khách được mời đến tham gia Ngày Quốc Khánh Canada cùng chúng tôi tại Công 
Viên Chinguacousy! Mừng ngày quốc khánh của Canada với màn trình diễn được thể hiện bởi huyền 
thoại hip-hop Canada Kardinal Offishall và Snotty Nose Rez Kids do Juno đề cử, thưởng thức màn bắn 
pháo hoa và tham gia các hoạt động thân thiện với gia đình. Chỗ đậu xe trong khuôn viên có hạn, vì 
vậy hãy cân nhắc đi bộ, đi xe đạp hoặc tận dụng dịch vụ đưa đón miễn phí của Brampton Transit!” 

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

“Chúng tôi mong muốn được chào đón các cư dân quay trở lại với lễ kỷ niệm trực tiếp Ngày Quốc 
Khánh Canada năm nay. Tham gia cùng Thành Phố tại Công Viên Chinguacousy vào ngày 1 tháng 7 
để được mục sở thị đội hình hoạt động và biểu diễn tuyệt vời. 

- 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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