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Vui chơi kỳ mùa hè ở Brampton!  

BRAMPTON, ON (ngày 23 tháng 6 năm 2022) - Thành Phố Brampton rất vui khi mang đến một mùa hè 
đầy những cơ hội giải trí thú vị tại cộng đồng. 

Khám phá, vui chơi và tận hưởng cả mùa hè với gia đình và bạn bè bằng cách ghé thăm nhiều tiện 
nghi giải trí của Thành Phố. Để biết tất cả thông tin, bao gồm các cập nhật tình trạng hoạt động liên 
quan đến lịch đóng cửa do thời tiết, lịch trình và chi tiết đăng ký, hãy truy 
cập www.brampton.ca/summerfun. 

Hồ Professor’s Lake và Bể Bơi Ngoài Trời ở Công Viên Eldorado 

Professor’s Lake mở cửa vào ngày 28 tháng 6, nếu thời tiết cho phép. Tiếp cận các tiện ích ngoài trời 
như hồ, bãi biển và bóng chuyền trên bãi biển. 

Bể Bơi Ngoài Trời ở Công Viên Eldorado mở cửa vào ngày 30 tháng 6, nếu thời tiết cho phép. Cũng tại 
công viên này, quý vị có thể sử dụng hai sân chơi, năm khu dã ngoại và không gian rộng rãi để chơi 
đùa. 

Truy cập www.brampton.ca/summerfun để biết thông tin đăng ký và các chi tiết bổ sung liên quan đến 
các tiện nghi bãi biển và bể bơi ngoài trời của Thành Phố. 

Khu Vui Chơi Phun Nước và Bể Vầy cho Trẻ Em 
Các khu vui chơi phun nước và bể vầy cho trẻ em của Thành Phố hiện mở cửa hàng ngày. Việc đóng 
cửa có thể xảy ra do thời tiết khắc nghiệt.  Vui lòng truy cập www.brampton.ca/summerfun để cập nhật 
tình trạng hoạt động. 

Các Trại Hè 
Các trại hè hàng tuần diễn ra từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 26 tháng 8 cho những người tham gia từ 6 
tuổi trở lên. Các trại hè hòa nhập cũng có sẵn. Tận hưởng nhiều trò chơi và hoạt động thú vị trong nhà 
và ngoài trời. Truy cập www.brampton.ca/registerforprograms để tìm hiểu thêm. 

Chiếu Phim Ngoài Trời 

Tham dự các buổi chiếu phim ngoài trời miễn phí, phù hợp với gia đình vào các ngày thứ Năm, thứ 
Sáu và thứ Bảy tại Công Viên Chinguacousy, Quảng Trường Mount Pleasant và Quảng Trường 
Garden cho đến ngày 1 tháng 9. Mang theo đồ ăn nhẹ, chăn và ghế gập của riêng quý vị. Năm nay, 
chương trình Chiếu Phim Ngoài Trời (Movies Under the Stars) được tài trợ hào phóng bởi Maple 
Lodge Farms, No Frills Brampton và Telus. Xem toàn bộ lịch trình tại www.brampton.ca/summerfun. 

Sân Gôn Peel Village 
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Đặt giờ chơi gôn tại Sân Gôn Peel Village, điểm đến chơi gôn hàng đầu của Thành Phố Brampton. Trải 
nghiệm sân gôn chín lỗ dành cho người chơi ở mọi cấp độ và tận hưởng vẻ đẹp của sân. Truy 
cập www.brampton.ca/peelvillagegolfcourse để tìm hiểu thêm. 

Công Viên và Đường Mòn Giải Trí 

Thành Phố Brampton là nơi có nhiều công viên và các vùng đất di sản thiên nhiên như thung lũng và 
rừng cây kết hợp các con đường mòn giải trí. Đi bộ, chạy, đạp xe và vui chơi tại những không gian 
ngoài trời tuyệt đẹp của Brampton. Giữ sức khỏe và năng động với các sân tennis và bóng ném ngoài 
trời cũng như các sân thể thao ngoài trời tại các công viên của Brampton. Truy 
cập www.brampton.ca/summerfun để tìm hiểu thêm. 

Tập Thể Dục trong Công Viên 

Tham gia các buổi tập luyện ngoài trời miễn phí của Thành Phố tại các công viên của Brampton vào 
mùa hè này. Đăng ký Cardio và Zumba, Bài Tập Tác Động Thấp và Yoga, Cân Bằng và Khỏe Mạnh và 
hơn thế nữa. Những người tham gia được khuyến khích mang theo khăn, thảm tập và nước uống, 
mặc trang phục tập luyện thoải mái và trang phục phù hợp với thời tiết. Truy 
cập www.brampton.ca/summerfun để tìm hiểu thêm. 

Bơi Hè Miễn Phí 

Tận hưởng các buổi bơi công cộng trong nhà miễn phí tại các trung tâm giải trí trên toàn thành phố từ 
ngày 4 tháng 7 đến ngày 1 tháng 9. Tim Hortons hào phóng tài trợ các buổi bơi miễn phí vào mùa hè. 
Việc đăng ký là bắt buộc. Truy cập www.brampton.ca/summerfun để tìm hiểu thêm. 

Trích Dẫn  
“Mùa hè đến rồi và mùa hè ở Brampton luôn sôi động! Giữ sức khỏe và năng động khi quý vị đi bộ, bơi 
lội, chơi té nước và vui chơi theo cách của quý vị trong suốt mùa hè năm 2022 với nhiều chương trình 
và tiện nghi mùa hè phong phú của Thành Phố để cả gia đình cùng tận hưởng.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton  

  

“Brampton có đầy đủ các công viên xinh đẹp và những con đường mòn giải trí, các hoạt động vui chơi 
và chương trình mùa hè phong phú cho tất cả mọi người. Khám phá các dịch vụ mùa hè của Thành 
Phố tại www.brampton.ca/summerfun và lên kế hoạch cho mùa hè của quý vị tại thành phố Brampton 
tuyệt vời của chúng tôi.” 

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

  

“Nhân viên thành phố luôn tận tâm tạo ra và duy trì những cơ hội tuyệt vời để vui chơi vào mùa hè ở 
Brampton. Tận hưởng nhiều hoạt động và tiện nghi trong mùa hè này cho mọi người ở mọi lứa tuổi và 
khả năng.” 
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-  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 

 
 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 
 

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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

