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Cùng Thành Phố kỷ niệm Ngày Giải Phóng Nô Lệ vào mùng 1 tháng 8 

BRAMPTON, ON (ngày 15 tháng 7 năm 2022) – Thành Phố Brampton hoan nghênh các cư dân tham 
gia kỷ niệm Ngày Giải Phóng Nô Lệ, được công nhận trên toàn cầu là ngày tôn vinh việc xóa bỏ chế độ 
nô lệ cho những người gốc Phi vào Thứ Hai, ngày 1 tháng 8. 

Năm nay, để tổ chức lễ kỷ niệm Emancipation Park (Công Viên Giải Phóng Nô Lệ) và ghi nhận Ngày 
Giải Phóng Nô Lệ, Thành Phố sẽ tổ chức Lễ Hội Ca-ri-bê tại Emancipation Park từ trưa đến 8 giờ 
tối.  Những người tham gia sự kiện sẽ có dịp thưởng thức ẩm thực từ các nhà cung cấp thực phẩm, 
Chợ Đồ Thủ Công Ca-ri-bê, chương trình giải trí trực tiếp và hơn thế nữa. 

Thành Phố lần đầu tiên công nhận Ngày Giải Phóng Nô Lệ vào năm 2020 với việc đổi tên Dixie 407 
Sports Park thành Emancipation Park, nơi có các sân bóng đá quy mô nhỏ và chuyên nghiệp cũng như 
một khu sân chơi cricket. Năm nay, Thành Phố hoan nghênh mọi người ghi nhận di sản và nền độc lập 
của vùng Ca-ri-bê, sự đóng góp của cộng đồng người Da Đen ở Brampton và kỷ niệm thành phố đa 
dạng của chúng ta với một ngày đắm mình trong nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực và cộng đồng. 

Tìm hiểu thêm về sự kiện này tại Brampton.ca. 

Trích Dẫn 

“Bức tranh mosaic đa dạng của Brampton là điều làm cho thành phố của chúng ta trở nên độc đáo và 
là điều để tất cả chúng ta tôn vinh. Chúng tôi xin mời các cư dân tham gia với chúng tôi vào Ngày Giải 
Phóng Nô Lệ mùng 1 tháng 8, một ngày dành cho nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực và cộng đồng, đồng 
thời công nhận di sản và nền độc lập của vùng Ca-ri-bê cũng như những đóng góp của cộng đồng 
người Da Đen ở Brampton. Cùng nhau, chúng ta sẽ tưởng nhớ quá khứ khi tiếp tục hướng tới một 
tương lai công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người”. 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Thành Phố Brampton cam kết về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập cả ở nơi làm việc và cộng đồng 
của chúng ta. Chúng tôi xin mời các cư dân tham gia sự kiện Ngày Giải Phóng Nô Lệ của chúng ta để 
tham gia trò chuyện và tôn vinh văn hóa cũng như cộng đồng người Da Đen ở Brampton.” 

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời, Thành Phố Brampton 

“Ngày Giải Phóng Nô Lệ được công nhận là ngày kỷ niệm việc xóa bỏ chế độ nô lệ của những người 
gốc Phi khỏi Đế Quốc Anh. Kể từ khi luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 1834, đây là một ngày 
để chúng ta cùng nghĩ về cộng đồng người da đen và châu Phi, đồng thời là ngày kỷ niệm di sản và 
văn hóa. Sự kiện cũng tạo cơ hội để tiếp tục các cuộc trò chuyện quan trọng về sự đa dạng, công 
bằng, hòa nhập và chống phân biệt chủng tộc. Điều quan trọng cần lưu ý là Vùng Phía Trên của 
Canada (Ontario) vào năm 1793 đã thông qua Đạo Luật để dần dần chấm dứt chế độ nô lệ và hầu hết 
các tỉnh của Canada đã thông qua luật riêng của mình cấm chế độ nô lệ trước năm 1834. Hãy tham gia 
cùng chúng tôi tại sự kiện Ngày Giải Phóng Nô Lệ của chúng ta để kỷ niệm nền độc lập và di sản của 

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


 

 

châu Phi và Ca-ri-bê, tôn vinh sự đa dạng của Brampton và ghi nhận nhiều nỗ lực hy sinh để xóa bỏ 
chế độ nô lệ ở Canada và trên toàn thế giới.” 

- Michele Byrne, Giám Đốc, Văn Phòng Công Bằng, 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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