
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
 

12 trạm sạc xe điện mới được thông báo cho Brampton 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 15 tháng 9 năm 2020) – Hôm qua, Thành Phố Brampton được thông 
báo là sẽ nhận được tài trợ để lắp đặt 12 trạm sạc xe điện mới tại bốn cơ sở chậm nhất vào cuối năm 
2021. Các trạm sạc này đã được chấp thuận thông qua việc Thành Phố tham gia vào Quan Hệ Đối Tác 
về Biến Đổi Khí Hậu Peel và Chương Trình Cơ Sở Hạ Tầng Xe Không Phát Thải của Tổ Chức Tài 
Nguyên Thiên Nhiên Canada. 

Với cam kết trở thành Thành Phố Xanh, năm 2019, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã bỏ phiếu nhất 
trí tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu, đồng thời hướng tới giảm 80% lượng khí thải nhà kính 
được tạo ra trong thành phố vào năm 2050. Các trạm sạc xe điện khuyến khích người dân nghĩ lại về 
cách họ đi lại và thúc đẩy các lựa chọn giao thông bền vững hơn, từ đó giảm thiểu Khí Nhà Kính 
(GHC). 

Các trạm sạc xe điện mới sẽ được lắp đặt tại các địa điểm sau: 

• Trung Tâm Giải Trí Cassie Campbell – 2 

• Trung Tâm Giải Trí Hồ Loafers – 2 

• Trung Tâm Sức Khỏe Chinguacousy – 4 

• Trung Tâm Cộng Đồng Riverstone – 4 

Để biết thêm thông tin về những trạm sạc xe điện của Thành Phố, vui lòng truy cập www.brampton.ca 

Thông tin nhanh 

• Thành Phố Brampton hiện có 53 trạm sạc xe điện tại nhiều bãi đậu xe của thành phố và các cơ 
sở Thành Phố trên toàn thành phố để giúp xe điện thuận tiện hơn cho cư dân và doanh nghiệp 
ở Brampton. 

• Người dân được sử dụng miễn phí các trạm sạc xe ô tô điện của Brampton. Áp dụng phí đậu 
xe thông thường tại các bãi đậu xe thu tiền. 

• Vào tháng 6 năm 2019, Hội Đồng Thành Phố đặt mục tiêu giảm 80 phần trăm lượng Khí Nhà 
Kính tại Brampton đến năm 2050 . Thành Phố đang thực hiện một số bước để đạt được mục 
tiêu đó, bao gồm cả việc phát triển Kế Hoạch Phát Thải và Năng Lượng Cộng Đồng (CEERP) 
với sự hợp tác của Trường Đại Học Sheridan. 

• Sau khi hoàn thành kế hoạch, CEERP sẽ hướng tới kết hợp các nỗ lực của đô thị, các tiện ích 
địa phương và các bên liên quan trong cộng đồng và tạo ra một lộ trình cải thiện hiệu quả năng 
lượng, giảm phát thải khí nhà kính, đảm bảo an ninh năng lượng, tạo lợi thế kinh tế và tăng khả 
năng chống chịu với biến đổi khí hậu. 

• Thị Trưởng Patrick Brown là thành viên của Công Ước Thị Trưởng Toàn Cầu về Khí Hậu và 
Năng Lượng, một liên minh toàn cầu đầu tiên gồm hơn 9.200 thành phố đi đầu trong cuộc chiến 
chống biến đổi khí hậu. 

Giới thiệu về Quan Hệ Đối Tác về Biến Đổi Khí Hậu Peel 

Quan Hệ Đối Tác về Biến Đổi Khí Hậu Peel làm việc cùng nhau trong các dự án và đảm bảo nguồn tài 
trợ sẽ giúp mỗi tổ chức thành viên giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Electric-Car-Charging.aspx


 

 

Quan Hệ Đối Tác bao gồm: 

• Khu Vực Peel 
• Thành Phố Brampton 

• Thị Trấn Caledon 

• Credit Valley Conservation 

• Thành Phố Mississauga 

• Cơ Quan Bảo Tồn Khu Vực và Toronto 

Trích dẫn 

“Với tư cách là Thành Viên của Công Ước Thị Trưởng Toàn Cầu về Khí Hậu và Năng Lượng, tôi rất 
vui khi Thành Phố sẽ nhận được tài trợ cho 12 trạm sạc xe điện mới ở Brampton. Brampton là một 
Thành Phố Xanh và với nhiều lựa chọn giao thông bền vững hơn sẵn có tại địa phương, húng ta có thể 
tiếp tục hướng tới mục tiêu đầy tham vọng là giảm 80 phần trăm khí nhà kính đến năm 2050.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Với việc các đô thị tạo ra một nửa lượng phát thải khí nhà kính của Canada, chúng ta phải tiếp tục tìm 
cách để giảm lượng khí thải carbon ngay tại nhà. Các trạm sạc xe điện mới này sẽ giúp cộng đồng của 
chúng ta trở nên bền vững hơn nữa vì tất cả chúng ta đều góp sức để tiếp tục xây dựng một Thành 
Phố ngày càng Xanh.” 

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 và 8, Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng 

“Việc Thành Phố hợp tác Quan Hệ Đối Tác về Biến Đổi Khí Hậu Peel có nghĩa là chúng ta có thể hợp 
tác chặt chẽ với các đối tác trong khu vực để tạo ra một cộng đồng xanh hơn và môi trường lành mạnh 
cho các thế hệ tương lai. Các trạm sạc xe điện này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hợp 
tác trong toàn khu vực Peel và sẽ giúp các quyết định thân thiện với môi trường trở thành lựa chọn dễ 
dàng hơn cho cư dân Brampton.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 và 5, Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng 

“12 trạm sạc xe điện mới, cùng với 53 trạm sạc xe điện hiện có tại nhiều bãi đậu xe của thành phố và 
các cơ sở Thành Phố trên khắp Brampton, sẽ giúp phương tiện giao thông bền vững ngày càng trở 
thành lựa chọn dễ tiếp cận trong cộng đồng của chúng ta. Đội ngũ nhân viên tận tâm trong việc tiếp tục 
làm việc với các đối tác và cư dân để hỗ trợ ưu tiên trở thành Thành Phố Xanh của Brampton.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 

-30- 
 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông 
& Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

