
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP   

 

Chương Trình Nuôi Dưỡng Khu Phố của Thành Phố diễn ra trực tuyến 
trong năm 2020 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 27 tháng 7 năm 2020) – Chương Trình Nuôi Dưỡng Khu Phố của 
Thành Phố Brampton sẽ trở lại vào Thứ Ba ngày 4 tháng 8 năm 2020. Năm nay, để bảo vệ sức khỏe 
và sự an toàn của nhân viên và cư dân, chương trình đang được chuyển sang hoạt động trực tuyến. 

Chương Trình Nuôi Dưỡng Khu Phố nhằm mục đích cải thiện sự gắn công dân, tạo điều kiện cho cư 
dân đóng vai trò tích cực trong việc nâng cao khu phố và kết nối họ với các nguồn lực. Sẽ có ba cách 
mới để cư dân tìm hiểu thêm về khu phố của họ và chia sẻ những điều quan trọng đối với họ trên trực 
tuyến: 

• Đi bộ trực tuyến – 15 cuộc đi bộ được ghi lại trước sẽ được đăng trên trang web của Thành 
Phố vào các ngày theo lịch trình. Cư dân được khuyến khích đi bộ trực tuyến như vậy hoặc sử 
dụng các công cụ được cung cấp để đi bộ một cách độc lập trực tiếp, đồng thời duy trì giữ 
khoảng cách tiếp xúc. 

• Khảo sát khu phố – Thành Phố muốn hiểu các khu phố trong cộng đồng và hiểu cách cư dân 
tương tác trong khu phố. Cư dân được khuyến khích thực hiện khảo sát trực tuyến cho khu vực 
của họ. 

• Công cụ bản đồ trực tuyến – một công cụ bản đồ trực tuyến sẽ cho phép cư dân xác định các 
cơ hội, mối quan ngại và thay đổi trong khu phố của họ.  

Để biết thêm thông tin về Nuôi Dưỡng Khu Phố và danh sách đầy đủ về các cuộc đi bộ trực tuyến 
trong khu phố, vui lòng truy cập www.brampton.ca/neighbourhoods.  

Thông tin nhanh 

• Một cuộc Kiểm Tra Khu Phố Hoàn Chỉnh được xác định là một hành động trong Tầm Nhìn 
Brampton 2040. Nuôi Dưỡng Khu Phố được triển khai vào năm 2019 để thu thập phản hồi của 
cộng đồng, kết nối cư dân với các nguồn lực và, tạo ra một kế hoạch hành động được thiết kế 
riêng cho các khu phố địa phương về lâu dài. 

• Thành Phố đã hoàn thành 11 cuộc đi bộ Nuôi Dưỡng Khu Phố vào năm 2019, với hơn 400 cư 
dân tham dự. 

Trích dẫn 

“Brampton là một thành phố Đa Dạng, và cư dân là những chuyên gia khi nói đến các khu phố mà họ 
gọi là nhà. Chương trình Nuôi Dưỡng Khu Phố tạo cơ hội đổi mới để cư dân Brampton được gắn kết 
với cộng đồng của họ và tôi khuyến khích tất cả những ai sống trong 15 khu vực được chọn năm nay 
hãy lên tiếng bằng cách đi bộ trực tuyến, tham gia các cuộc khảo sát khu phố và nhận xét về công cụ 
bản đồ trực tuyến.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

http://www.brampton.ca/neighbourhoods


 

 

“Trong khi Thành Phố tiếp tục phục hồi sau đại dịch COVID-19 và mở cửa trở lại các địa điểm tiện ích 
nếu có thể, thì sự an toàn của cộng đồng vẫn là điều quan trọng nhất. Chương Trình Nuôi Dưỡng Khu 
Phố năm nay sẽ mang đến một phương pháp an toàn để cư dân bày tỏ ý kiến của họ về 15 khu phố 
địa phương và giúp Thành Phố tiếp tục xây dựng các cộng đồng bền vững.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Chủ Tịch, Ủy Ban Kế Hoạch và Phát Triển, 
Thành Phố Brampton 

“Chương Trình Nuôi Dưỡng Khu Phố cho phép cư dân chia sẻ những gì họ yêu thích về cộng đồng 
của họ, tìm hiểu về các dự án sắp tới và truyền đạt ý tưởng về những gì họ muốn thay đổi tại địa 
phương. Mặc dù năm nay chương trình có vẻ hơi khác, nhưng cư dân vẫn có thể cải thiện khu phố của 
mình bằng cách tham gia, một cách an toàn từ ngôi nhà của họ.” 

- Pat Fortini, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Ủy Ban Kế Hoạch và Phát Triển, 
Thành Phố Brampton 

“Thành Phố vẫn cam kết phục vụ cư dân của Brampton trong đại dịch COVID-19. Khi chúng tôi chuyển 
Chương Trình Nuôi Dưỡng Khu Phố sang hoạt động trực tuyến, chúng tôi mong muốn tiếp tục tham 
gia với cư dân và ý tưởng của họ, đồng thời giữ cho cộng đồng của chúng ta an toàn.”  

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