Chào mừng các bạn đến với Carabram
Chào mừng tất cả khách thăm quan đến với Carabram, tất cả những người
đã từng đến và những người đến lần đầu tiên. Mọi người ở Carabram
đang nỗ lực rất nhiều nhằm mang đến cho các bạn một sự kiện gia đình
đặc biệt mà chúng tôi hy vọng rằng sự kiện này sẽ gây dấu ấn cho các bạn
bởi bản sắc đa văn hóa tráng lệ đỉnh cao ở Canada và bạn sẽ thấy hấp
dẫn và thích thú với vẻ đẹp của đất nước vĩ đại của chúng tôi. Bên nhau
tất cả chúng ta là Canada!
Hãy giữ an toàn, khỏe mạnh và vui vẻ. Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ
liên tục của các bạn, những khách thăm quan đang quay lại với lễ hội
này. Với những người mới đến lần đầu tiên, chúng tôi xin gửi tới các
bạn lời chào mừng nồng hậu nhất.
Hãy tham gia với chúng tôi vào cuối tuần thứ hai của Tháng Bảy và Trải
nghiệm Thế giới trong ba ngày.
Carabram là một lễ hội đa văn hóa thường niên đưa mọi nền văn hóa trên
khắp vùng Brampton đến với nhau thông qua các hoạt động ẩm thực, giải
trí và giáo dục. Lễ hội diễn ra hàng năm vào cuối tuần thứ hai của Tháng
Bảy và chào đón khách thăm quan từ khắp nơi trong Đại đô thị Toronto.
Chúng tôi thay đổi hoàn toàn các điểm gặp gỡ trên khắp vùng Brampton để
thể hiện các nền văn hóa khác nhau trên toàn thế giới. Khách thăm quan
đến với Carabram có cơ hội trải nghiệm những nền văn hóa này thông qua
nghệ thuật nấu ăn đích thực, cũng như những hoạt động nhảy múa, âm
nhạc và giải trí truyền thống. Mỗi căn lều sẽ có trang hoàng và những vật
phẩm văn hóa đại diện cho từng nền văn hóa nhằm mang đến trải nghiệm
hoàn toàn cho khách thăm quan.
Lịch sử
Vào năm 1982, chúng tôi đã tổ chức lễ hội Carabram lần đầu tiên với mục
đích tôn vinh các cộng đồng dân tộc đa dạng ở Brampton. Lễ hội đã trở
thành sự kiện tôn vinh lớn nhất cho bản sắc đa văn hóa và tính đa dạng
của thành phố. Carabram bắt đầu với chỉ bốn căn lều — Italia, Ukraine,
Scotland và Người da đỏ Miền Tây. Mỗi căn lều đại diện cho nền văn hóa
của họ thông qua những bài hát, điệu nhảy, trang phục, trang hoàng, đồ ăn
và thức uống.
Trong những năm sau đó lễ hội đã phát triển với nhiều nhóm cộng đồng
hơn thể hiện cho phạm vi các dân tộc rộng lớn hơn trong khắp thành phố.
Sau hàng năm những nhóm cộng đồng này đã tụ họp lại để giúp Carabram
đạt được mục tiêu giao thoa văn hóa mạnh mẽ hơn, nhận thức sâu sắc

hơn về sự đa dạng và giúp chúng tôi thể hiện được tấm lòng và hơi thở
của các nền văn hóa khác nhau ở hình thức tự nhiên và chân thật.
Nhiều thập kỷ sau, Carabram vẫn là lễ hội dành riêng cho mục tiêu bảo
tồn, phát triển và truyền bá di sản văn hóa mà chúng tôi đã khởi tạo vào
năm 1982.
Gia đình Carabram bao gồm Ban Giám đốc, một chủ tịch đại diện cho từng
căn lều và rất nhiều tình nguyện viên chung tay giúp sức đưa lễ hội đạt tới
những thành công vang dội trong từng năm tổ chức.
Sứ mệnh
Carabram, Lễ Hội Đa Văn Hóa Của Brampton khích lệ người dân không
chỉ tôn vinh những nền văn hóa giàu bản sắc do họ mang đến, mà còn trân
trọng và học hỏi những nền văn hóa khác đã và đang đóng góp xây dựng
nên một thành phố đa dạng của chúng ta.
Chúng ta nỗ lực:
 Quảng bá sự hiểu biết và trân trọng đối với bản sắc đa văn hóa của
Brampton
 Tổ chức một diễn đàn vui tươi và hòa nhập thể hiện được các nền
văn hóa riêng biệt
 Loại bỏ những rào cản về văn hóa trong thành phố bằng cách mang
đến một diễn đàn mở để mọi người cùng học hỏi và tương tác với
các nền văn hóa khác
Chúng ta nỗ lực thực hiện những việc này để đảm bảo rằng lễ hội sẽ là dịp
tất cả mọi người hòa nhập với nhau, mang đến các chương trình đa dạng
và thể hiện được các nền văn hóa ở hình thức chân thật.

