
 
 
 

 

Các lễ hội và sự kiện của Thành Phố Brampton đã được hủy kéo dài cho 
đến hết ngày 7 tháng 9 nhằm ứng phó với COVID-19 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 21 tháng 7 năm 2020) –Tất cả các lễ hội, sự kiện, buổi biểu diễn và giấy 
phép tổ chức sự kiện cộng đồng tại các cơ sở và trung tâm nghệ thuật của Thành Phố, bao gồm The 
Rose, sẽ bị hủy cho đến hết ngày Lao Động, ngày 7 tháng 9 năm 2020 để ứng phó với COVID-19. Việc 
hủy bỏ kéo dài này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Brampton 
(Brampton Emergency Management Office), Peel Public Health, kết hợp với các đô thị lân cận. 
 
Thành Phố cam kết hợp tác với các nhà tổ chức sự kiện và khách hàng thuê địa điểm để giảm thiểu tác 
động của việc hủy bỏ này và để xác định những ngày tiềm năng trong tương lai theo Peel Health 
Health. Việc đặt trước sự kiện mới sẽ không cân nhắc cho đến khi Chính Quyền Ontario và Peel Public 
Health đưa ra chỉ đạo mới về việc tụ họp đông người. 
 
Tòa Thị Chính và hầu hết các cơ sở khác của Thành Phố Brampton, bao gồm các Trung Tâm Giải Trí 
và Cộng Đồng và các chi nhánh của Thư Viện Brampton, sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi có thông báo 
mới để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.  
 
 Để biết những cập nhật mới nhất về những gì Thành Phố đang thực hiện để ứng phó với COVID-19, 
vui lòng truy cập www.brampton.ca/COVID19.     
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