
 

 
 
 

 

Ngày Quốc Khánh Canada Năm 2022 tại Brampton 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 23 tháng 6 năm 2022) – Ngày Quốc Khánh Canada diễn ra vào Thứ 
Sáu, ngày 1 tháng 7. 

Tất cả các dịch vụ thiết yếu và quan trọng, bao gồm Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp, Dịch Vụ Giao 
Thông, Thực Thi Pháp Luật, Vận Hành Đường Bộ và Dịch Vụ An Ninh sẽ tiếp tục hoạt động như bình 
thường để hỗ trợ cộng đồng của chúng ta.  

Cư dân có thể gọi 311 hoặc 905.874.2000 (bên ngoài Brampton), sử dụng ứng dụng Brampton 311 (có 
sẵn trên App Store hoặc Google Play), truy cập www.311brampton.ca hoặc gửi email tới 

311@brampton.ca cho bất kỳ truy vấn nào. Chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 cho bất kỳ vấn đề nào của 

Thành Phố Brampton hoặc Vùng Peel.  

Kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Canada 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!  

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

An Toàn Pháo Hoa 

Ngày Quốc Khánh Canada là một trong bốn ngày của năm mà người dân được phép bắn pháo hoa tầm 
ngắn tại nhà riêng ở Brampton mà không cần xin giấy phép. Theo luật, người dân cũng được phép bắn 
pháo hoa vào Ngày Victoria, Ngày Diwali và Đêm Giao Thừa.  
   
Pháo hoa tầm ngắn là những loại thường chuyển động dưới ba mét (10 foot) khi được bắn ra (ví dụ: 
pháo hoa dạng đài phun nước, bánh xe, xoay tròn trên mặt đất, pháo bông). Khoảng chuyển động của 
loại pháo hoa này gần bằng chiều cao một chiếc xe buýt của Vận Tải Brampton hoặc một vòng bóng 
rổ.  
  
Tất cả các loại pháo hoa tầm xa khác đều bị cấm ở Brampton. Thành Phố nhắc nhở cư dân không 
được phép sử dụng pháo hoa trên đường phố, vỉa hè, trong công viên Thành Phố hoặc trên các bất 
động sản của đô thị hoặc trường học.  
  
Khi sử dụng pháo hoa tầm ngắn tại nhà riêng, cư dân phải tuân theo các biện pháp phòng ngừa an toàn 
sau:  

•       Có sẵn một thùng chứa nước hoặc cuộn vòi chứa đầy nước để dập pháo hoa.  
•       Không được đốt pháo hoa hoặc cầm pháo hoa đã đốt trong tay, trừ pháo bông.  
•       Không được ném hoặc chỉ pháo hoa vào người khác.  
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•       Sau khi sử dụng pháo bông, bỏ vào một thùng chứa nước để làm nguội hoàn toàn trước khi 
vứt bỏ.  

•       Để tất cả pháo hoa nguội hoàn toàn trước khi vứt bỏ.  

Hàng năm, các nhà cung cấp pháo hoa phải được Thành Phố đào tạo trước khi được cấp phép bán 
pháo hoa. Thành phố có cung cấp đào tạo trực tuyến cho các nhà cung cấp. Thành Phố không cấp 
phép bán pháo hoa cho Ngày Quốc Khánh Canada. Nếu cư dân thấy pháo hoa được bán trong các cửa 
hàng hoặc bất kỳ nơi nào khác tại Brampton, cư dân được yêu cầu phải báo cáo cho Dịch Vụ Brampton 
bằng cách gọi số 311 hoặc 905.874.2000 (bên ngoài Brampton).  

Để biết thêm thông tin về các quy định và sự an toàn đối với pháo hoa, hãy truy cập 
www.brampton.ca/fireworks.   

Giao Thông Brampton 
Giao Thông Brampton sẽ hoạt động theo lịch của Chủ Nhật/Ngày Lễ vào Ngày Quốc Khánh Canada. 
Các quầy Dịch Vụ Khách Hàng tại các nhà ga sẽ đóng cửa. Trung Tâm Liên Lạc sẽ sẵn sàng hỗ trợ từ 
9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. 

Giao Thông Brampton sẽ cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón miễn phí đến và đi từ lễ kỷ niệm Ngày Quốc 
Khánh Canada tại Công Viên Chinguacousy từ 12 giờ trưa đến 10:30 tối! Hãy lên xe buýt đưa đón miễn 
phí từ một trong bốn địa điểm sau: 

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

Để biết thông tin về lộ trình và lịch trình, xin gọi 905.874.2999 hoặc truy cập www.bramptontransit.com. 

Khẩu trang là tùy chọn trên xe buýt của Giao Thông Brampton và trong các nhà ga của Giao Thông 
Brampton. Hãy tôn trọng những người chọn tiếp tục đeo khẩu trang và những người không muốn đeo 
khẩu trang. 
 
Truy cập www.bramptontransit.com hoặc theo dõi @bramptontransit trên Twitter để cập nhật dịch vụ. 
Mọi thắc mắc có thể gửi trực tiếp về Trung Tâm Liên Lạc của Giao Thông Brampton theo số 
905.874.2999. 

Công Viên Tại Brampton 

Tất cả các con đường giải trí, sân chơi và công viên ở Brampton, bao gồm công viên dành cho chó thả 
xích, đều mở cửa vào Ngày Quốc Khánh Canada. Hoạt động thể chất rất quan trọng đối với sức khỏe 

và sự khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần của mọi người! Truy cập www.brampton.ca/parks để khám 
phá các công viên và con đường giải trí của chúng ta.  

Giải Trí Brampton 
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Trung Tâm Giải Trí Brampton sẽ mở cửa theo giờ hoạt động đã sửa đổi vào Ngày Quốc Khánh 
Canada. Các giờ hoạt động vào ngày nghỉ lễ có thể xem tại đây. 

 
Truy cập www.brampton.ca/summerfun để biết thêm thông tin về nhiều loại tiện nghi ngoài trời, bao 
gồm sân tennis và bóng ném, các khu vui chơi phun nước và đường mòn giải trí. 

Truy cập www.brampton.ca/recreation để biết thông tin về các trung tâm giải trí, các chương trình hiện 
có, tư cách thành viên và hơn thế nữa.    

Thư Viện Brampton 

Tất cả các chi nhánh của Thư Viện Brampton sẽ đóng cửa vào Ngày Quốc Khánh Canada. Có hiệu lực 
từ ngày 3 tháng 7 năm 2022, tất cả các chi nhánh sẽ đóng cửa vào các ngày Chủ Nhật. 

Tham gia trực tuyến với chúng tôi tại www.bramptonlibrary.ca để mượn sách điện tử và sách audio, 
truyền phát truyền hình và phim, truy cập nhiều nền tảng giáo dục, sáng tạo và học tập kỹ thuật số 
chuyên nghiệp, v.v. Đăng ký các chương trình trực tuyến, tại chi nhánh và đăng ký tại cửa cho mọi lứa 
tuổi và sở thích thông qua lịch sự kiện của chúng tôi và đăng ký nhận các bản cập nhật qua email của 
chúng tôi. Theo dõi chúng tôi trên Facebook, Twitter, Instagram, và LinkedIn, và nhớ tải xuống ứng 
dụng di động của Thư Viện Brampton trên iOS và Google Play. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết về 
ứng dụng của chúng tôi. Để trò chuyện trực tiếp với nhân viên của chúng tôi hoặc Đặt Câu Hỏi, hãy truy 
cập trang web của chúng tôi.  

Các Dịch Vụ Dành Cho Động Vật Brampton 

Nơi Trông Giữ Động Vật Brampton (Brampton Animal Shelter) sẽ đóng cửa vào Ngày Quốc Khánh 
Canada. Đội Kiểm Soát Động Vật sẽ hoạt động trên đường từ 8 giờ sáng đến 6 giờ 30 chiều và sẽ tiếp 
tục phản hồi các cuộc gọi khẩn cấp ngoài những giờ này.  
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