
 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

 
Hội Đồng Thành Phố Brampton tuyên bố tình trạng Khẩn Cấp về Chăm Sóc 

Sức Khỏe 
 
BRAMPTON, VÀO (Ngày 22 tháng 1 năm 2020) – Tại hội đồng ngày hôm nay, Hội Đồng Thành Phố 
Brampton đã nhất trí thông qua một kiến nghị tuyên bố tình trạng Khẩn Cấp về Chăm Sóc Sức Khỏe tại 
Brampton. 
 
Kiến nghị được Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Harkirat Singh đưa ra, và được Thị Trưởng Patrick 
Brown và tất cả các Ủy Viên Hội Đồng tán thành. Kiến nghị giải quyết: 
 

 Tuyên bố tình trạng Khẩn Cấp về Chăm Sóc Sức Khỏe cho Thành Phố Brampton; và 

 Yêu cầu Giám Đốc Hành Chính và nhân viên Tòa Thị Chính thích hợp làm việc với William 
Osler Health System (WOHS), Tỉnh Bang Ontario và Chính Phủ Canada để cấp kinh phí chăm 
sóc y tế tiền tuyến khẩn cấp cho Brampton Civic Hospital và Peel Memorial Centre nhằm đảm 
bảo những nơi này đang hoạt động với đầy đủ nhân viên và các nguồn lực để chăm sóc một 
cách an toàn và chất lượng cho bệnh nhân ngay lập tức; và 

 Yêu cầu Giám Đốc Hành Chính và nhân viên Tòa Thị Chính thích hợp làm việc với William 
Osler Health System (WOHS), Tỉnh Bang Ontario và Chính Phủ Canada để đảm bảo Khoa Cấp 
Cứu hoạt động đầy đủ và các dịch vụ nội trú đầy đủ với giường bệnh bổ sung nhằm đảm bảo 
số giường bệnh tương đương với mức trung bình bình quân đầu người của tỉnh bang, cần 
thêm 850 giường, tại Peel Memorial Centre trong phát triển Giai Đoạn II của Peel Memorial 
Centre for Integrated Health and Wellness, để đạt được trong quyền ủy trị hiện tại của Chính 
Quyền Tỉnh Bang; và 

 Chuyển bản sao của Nghị Quyết này cho Bộ Trưởng Bộ Y Tế, tất cả các Thành viên Brampton 
trong Nghị Viện Tỉnh Bang, Văn Phòng Thủ Tướng, tất cả các Lãnh đạo Nghị Viện Tỉnh Bang 
của các Đảng Đối Lập, tất cả các Thành Viên Brampton trong Nghị Viện Liên Bang, Chủ Tịch và 
Giám Đốc Điều Hành của William Osler Health System, Nhóm Y Tế Brampton/Etobicoke và 
Vùng Xung Quanh của Ontario và Vùng Peel. 

 
Vào tháng 12, Hội Đồng đã thông qua một nghị quyết công nhận các nhu cầu cấp thiết và duy nhất của 
hệ thống chăm sóc sức khỏe Brampton, bao gồm các khoản thiếu hụt nguồn tài chính lớn, thời gian 
chờ đợi lâu và điều trị ngoài hành lang. Nghị quyết yêu cầu tất cả các nhà cung cấp hệ thống chăm sóc 
sức khỏe phải hành động ngay lập tức. 
 
Thành phố đã thực hiện nhiều sáng kiến để yêu cầu thêm nhiều tài trợ và hỗ trợ hơn cho hệ thống 
chăm sóc sức khỏe của Brampton. Điều này bao gồm trình bày trước các đại diện của Tỉnh Bang và 
Liên Bang tại các hội nghị thường niên cho Federation of Canadian Municipalities và Association of 
Municipalities of Ontario, ủng hộ chính quyền Tỉnh Bang và Liên Bang thông qua quy trình Nộp Tiền 
Ngân Sách Sơ Bộ sắp tới cho cả hai cấp chính quyền và thúc đẩy chiến dịch ủng hộ chăm sóc sức 
khỏe #FairDealForBrampton để xây dựng nhận thức và hỗ trợ cho các mối quan tâm về chăm sóc sức 
khỏe của Brampton.  
 
 
 
 



 

 

Đến nay, chiến dịch #FairDealForBrampton đã nhận được 18.000 chữ ký của cư dân trong bản kiến 
nghị tới Tỉnh Bang để thu hẹp khoảng cách nguồn tài chính cho chăm sóc sức khỏe giữa Brampton và 
các đô thị tự trị khác, cung cấp tài trợ và hỗ trợ cho việc mở rộng các cơ sở và dịch vụ tại Peel 
Memorial Centre và cung cấp tài trợ cho một cơ sở chăm sóc sức khỏe thứ ba ở Brampton. 
 
Trích dẫn 
 
“Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Brampton đang thực sự rất cần tài trợ và hỗ trợ từ chính quyền Tỉnh 
Bang. Thay mặt Hội Đồng Thành Phố Brampton, chúng tôi sẽ không ngồi yên đứng nhìn. Chúng tôi đã 
chính thức tuyên bố tình trạng Khẩn Cấp về Chăm Sóc Sức Khỏe tại Brampton và chúng tôi đang yêu 
cầu hành động và phản hồi ngay lập tức từ tất cả các nhà cung cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe để 
giải quyết các nhu cầu khẩn cấp trong cộng đồng của chúng ta.” 
 

- Thị Trưởng Patrick Brown 
 
“Là thành phố lớn phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton xứng đáng được hưởng dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe công bằng và đầy đủ. Bệnh nhân đang chết dần trên hành lang trong bệnh viện duy nhất 
của thành phố. Đã đến lúc chúng ta cần đối đãi công bằng về chăm sóc sức khỏe và chấm dứt tình 
trạng điều trị ngoài hành lang đang quá tải và thiếu tài chính. Brampton không thể chờ đợi thêm nữa!” 
 

- Rowena Santos, Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng 
 
“Việc đề ra kiến nghị này hôm nay là hoàn toàn cần thiết. Việc điều trị ngoài hành lang và quá tải tại 
Brampton liên tục được coi là ví dụ về những khủng hoảng chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc. 
Brampton xứng đáng được hưởng quyền lợi của mình và cư dân của chúng ta xứng đáng có quyền 
tiếp cận cơ bản với dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ.” 
 

- Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Quận 9 & 10 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 

chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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