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Duyệt xét lại Ranh giới Phường – Câu hỏi và giải đáp 
 
 

 
1. Ranh giới phường là gì? 

Các ranh giới phường thể hiện cho nền tảng của cuộc bầu cử Nghị Viên Thành 
phố và Khu vực. 

 
2. Cuộc Duyệt xét lại Ranh giới Phường là gì? 

Một cuộc duyệt xét lại ranh giới phường là một việc làm để đảm bảo rằng cấu 
trúc của phường trong chính quyền địa phương vẫn còn phù hợp với xu hướng 
và sự phát triển của dân số tại Thành phố. 

 
3. Tại sao một cuộc Duyệt xét lại Ranh giới Phường cần thiết vào lúc này? 

Hội đồng đã chấp thuận một cuộc duyệt xét lại ranh giới phường chủ yếu là để 
giải quyết sự không cân bằng của dân số tại các khu vực bầu cử. 

 
4. Các tiêu chuẩn của cuộc duyệt xét lại là gì? 

Các tiêu chuẩn này đã được chấp thuận bởi Hội đồng là để đảm bảo: 
a) Sự biểu trưng hữu hiệu 

o Cử tri nên được biểu trưng càng công bình càng tốt 
o Nên có sự biểu trưng công bình tại Thành phố và Vùng Peel 

b) Biểu trưng theo dân số 
o Dân số tương đối cần được ngang nhau trong mỗi phường. Một sự chênh 

lệch 25% (+/-) của dân số so với mức dân số trung bình trong phường là 
một cách tiếp cận vững chắc để chú tâm đến sự cân bằng trong việc phân 
bố dân cư. 

o Giải quyết sự nhất quán về dân số cũng như các con số đã được dự đoán 
trước. 

        c) Những xu hướng và sự tăng trưởng của dân số được chú tâm đến 
o Xem xét tác động của sự phát triển và tăng cường về dân số. 

d) Những khu dân cư cũ và mới tiếp tục được bảo tồn tới mức nào hay mức đó. 
e) Những lằn ranh giới của phường theo sát các ranh giới vật chất càng nhiều 

càng tốt. 
 
5. Các khu dân cư đang có sẵn và các cộng đồng có quyền lợi chung đã được 

định rõ như thế nào trong cuộc duyệt xét? 
Những kế hoạch phụ và tài liệu tham khảo của cộng đồng trên những bản đồ khác 
nhau của Thành phố đã được sử dụng trong quá trình của cuộc duyệt xét.  
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6. Những con số dân cư nào đã được sử dụng trong cuộc duyệt xét này? 

Những dự đoán về dân số đã được cung cấp bởi Ban Kế hoạch, Thiết kế và Phát 
triển và đã được dựa vào các con số được gom góp vào năm 2011. Những dự 
đoán bao gồm các năm 2014, 2018 và 2022 để hỗ trợ cho sự biểu trưng của sự 
tăng trưởng trong tương lai. 

 
7. Cuộc duyệt xét lại ranh giới phường lần cuối cùng được thực hiện vào lúc 

nào? 
Cuộc duyệt xét lại ranh giới phường được thực hiện lần cuối cùng sau cuộc bầu 
cử chính quyền địa phương vào năm 2000 khi Hội đồng Thành phố nhất quyết 
giảm số thành viên từ 17 xuống 11 thành viên. Những sự thay đổi trong ranh giới 
phường và thành phần của Hội đồng đã có sẵn cho cuộc bầu cử chính quyền địa 
phương vào năm 2003 và đã được duy trì cho đến ngày nay. 

 
8. Công chúng được yêu cầu bình luận về những gì? 

 Dự án 12-phường do Hội đồng đề nghị cho cuộc duyệt xét này, để tăng thêm hai 
thành viên cho Hội đồng Thành phố Brampton - bấm vào đây để xem bản đồ 

 Bất cứ sự lựa chọn thay thế và những đề nghị nào khác do công chúng đưa ra 
đều được đón nhận. 

 
Nếu quý vị muốn đưa ra dự án của riêng quý vị, những bản đồ với những con số về 
dân số vào năm 2014, 2018 và 2022 đều có sẵn cho công chúng, bằng cách: 

o bấm vào các liên kết (links) ở phía bên tay phải của trang web này 
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Pages/Ward-Boundary-Review.aspx  

o liên lạc với Wendy Cooke, Điều phối viên của Cuộc bầu cử và các Dự án đặc biệt 
(Coordinator of Elections and Special Projects) tại số 905.874.3481 hoặc gửi 
email tới wbr@brampton.ca 

o tham dự một trong các buổi tham vấn công cộng 
 
9.  Có những tác động nào về mặt tài chính có liên quan đến các dự án đã được 

đề nghị khộng? 
     Với việc tăng số nhân sự của Hội đồng Thành phố thì sẽ cần một sự gia tăng cho  

ngân sách. Ví dụ, việc tăng thêm hai thành viên cho Hội đồng sẽ tốn thêm $300.000 
cho ngân sách hàng năm. Chi phí này bao gồm tiền lương của các Nghị Viên, nhân 
viên hỗ trợ và các chi phí có liên hệ. 

 
Bất cứ tác động nào về mặt tài chính sẽ được đề cập đến trong bản báo cáo nêu rõ 
kết quả của sự tham khảo công cộng vào đầu năm 2013. 

 
10. Lời bình luận của công chúng sẽ được trình lên Hội đồng như thế nào? 

Sau khoảng thời gian tham khảo công cộng (ngày 1 tháng 11 – ngày 07 tháng 12 
năm 2012) được hoàn tất, nhân viên sẽ gom góp tất cả các lời bình luận và các dự 
án đã được đề nghị để trình bày cho Hội đồng Thành phố vào đầu năm 2013. 
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11. Khi nào bản báo cáo cuối cùng về cuộc duyệt xét về Ranh giới Phường sẽ 

được trình lên Hội đồng? 
Nhân viên sẽ báo cáo cho Hội đồng Thành phố vào đầu năm 2013. Báo cáo này sẽ 
bao gồm sự gom góp của tất cả các lời binh luận của công chúng và những khuyến 
nghị cuối cùng.  
 
Một khi Hội đồng Thành phố đưa ra quyết định cuối cùng, luật lệ sẽ được thông qua, 
nếu cần thiết (chỉ khi nào nếu có những sự thay đổi cho ranh giới phường và/hoặc 
thành phần của hội đồng) vào đầu năm 2013. 

 
12. Điều gì sẽ xảy ra nếu Hội đồng không chấp thuận những sự thay đổi cho cấu 

trúc hiện tại hoặc lằn ranh giới của phường? 
Những ranh giới hiện tại và cơ cấu của Hội đồng sẽ được giữ như cũ cho cuộc Bầu 
cử Chính quyền đia phương năm 2014. 

 
13. Điều gì sẽ xảy ra nếu Hội đồng chấp thuận những sự thay đổi cho ranh giới  

phường hoặc thay đổi cho số nhân sự của Hội đồng? 
Một khi Hội đồng thông qua (những) luật lệ để cho việc thay đổi phường có hiệu lực, 
thông báo công cộng phải được công bố trong thời hạn là 15 ngày. 

 
Sẽ có một khoảng thời gian là 45 ngày để kháng cáo kể từ ngày luật lệ được thông 
qua. Bất cứ người nào hoặc cơ quan nào cũng có thể kháng cáo một quyết định có 
liên quan đến việc thay đổi ranh giới phường. Nếu không có kháng cáo nào được đệ 
trình, thì (những) luật lệ sẽ được xem là cuối cùng và bất dịch. Nếu một cuộc kháng 
cáo được đệ trình, nó sẽ được xét xử và sẽ được giải quyết bởi Hội đồng Chính 
quyền điạ phương của Ontario trước khi có quyết định lần cuối cùng. 

 
14. Thời hạn chót để hoàn tất những thay đổi ranh giới phường/thành phần Hội 

đồng là lúc nào để nó có thể có hiệu lực trong cuộc Bầu cử Chính quyền điạ 
phương năm 2014 
Tất cả các quyết định, kể cả các quyết định về bất cứ những kháng cáo nào với Hội 
đồng Chính quyền điạ phương của Ontario, có liên quan đến việc sửa đổi lằn ranh 
giới phường/thay đổi thành phần của Hội đồng phải dứt khoát vào ngày 31 Tháng 12 
năm 2013. 

 
15. Nếu tôi muốn đề nghị một dự án hoặc cho ý kiến, tôi phải làm như thế nào? 

Cư dân được khuyến khích góp lời bình luận và những đề nghị bằng văn bản, hoặc 
đặt câu hỏi. Một bản tóm tắt của tất cả các lời bình luận, vv sẽ được đưa cho Hội 
đồng trong bản báo cáo của nhân viên vào đầu năm 2013: 

 
Những lời bình luận bằng văn bản và/hoặc những đề nghị có thể được nộp tại một 
trong các nơi sau đây cho đến và kể cả ngày thứ sáu 07 tháng 12 năm 2012: 
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Điện thoại/Fax: 

 
Wendy Cooke, Điều phối viên của cuộc bầu cử và các dự án đặc biệt 
Điện thoại: 905.874.3481 
TTY: 905.874.2130 
Fax: 905.874.2119 

 
Đến tận nơi: 

 

 Brampton City Hall – City Clerk’s Office, Tầng 1 - 8:30 am - 4:30 pm, thứ 
Hai đến thứ Sáu 

 Những buổi tham vấn cộng cộng - 7 - 9 pm 
o City Hall Atrium - Thứ tư ngày 14 tháng 11 
o South Fletcher’s Recreation Centre - Thứ năm ngày 15 tháng 11 
o Cassie Campbell Recreation Centre - Thứ tư ngày 21 tháng 11 
o Brampton Soccer Centre - Thứ năm ngày 22 tháng 11 
o Earnscliffe Recreation Centre - Thứ ba ngày 27 tháng 11 
o Century Gardens Recreation Centre - Thứ năm ngày 29 tháng 11 

 
Những buổi tham vấn này sẽ được tiến hành trong một khuôn khổ “cửa mở", 
không có sự trình bày chính thức. Điều này sẽ cho phép người cư dân có cơ hội 
để xem những dư án về ranh giới phường vào những lúc rảnh rỗi, và đặt câu hỏi 
với nhân viên. 

 
Email: 

 

  wbr@brampton.ca  
 

Twitter: 
 

 @ bramptonwards 
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