
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
 

Thành Phố Brampton hoan nghênh khoản tài trợ của tỉnh bang  
vì an toàn cộng đồng và phòng chống tội phạm 

          
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 24 tháng 1 năm 2020) – Hôm nay, Thành Phố Brampton xin hoan 
nghênh thông báo khoản tài trợ 20,5 triệu đô la của chính quyền Ontario cho Cảnh Sát Vùng Peel để 
gia tăng các nguồn lực nhằm tăng cường các sáng kiến an toàn cộng đồng.  
 
Trong thông báo, Thị Trưởng Patrick Brown, cũng là thành viên trong Ủy Ban Dịch Vụ Cảnh Sát Peel, 
đã nói về tầm quan trọng của khoản đầu tư này giúp hỗ trợ Chương Trình Huy Động Cộng Đồng của 
Cảnh Sát Vùng Peel và Chiến Lược Giảm Súng, Băng Đảng và Bạo Lực của Ontario.  
 
Thành Phố Brampton luôn ủng hộ sự hợp tác cao cả trong việc xây dựng các cộng đồng vững mạnh 
và an toàn hơn. Tại Hội Nghị Thường Niên của Association of Municipalities of Ontario (AMO) năm 
2019, Phái Đoàn Thành Phố do Thị Trưởng dẫn đầu đã nói chuyện trực tiếp với Tổng Chưởng Lý về 
nhu cầu hợp tác, gắn kết và hỗ trợ tài trợ cao cả giữa các cấp chính quyền để tiếp cận toàn diện với an 
toàn và hạnh phúc cộng đồng trong Thành Phố Brampton và trên khắp Vùng Peel.   
 
Thông báo tài trợ hôm nay cũng bổ sung cho một số quan hệ đối tác hiện có củng cố các nỗ lực bảo 
đảm an toàn trong cộng đồng của Brampton, bao gồm:   

 Thông báo gần đây của Cảnh Sát Vùng Peel về việc mở một Đồn Cảnh Sát Nội Thành 

Brampton để gia tăng sự hiện diện của cảnh sát và cải thiện sự chăm sóc cho người dân trong 

khu vực 

 Chương Trình Ngọn Hải Đăng của Thành Phố Brampton, cho phép cộng đồng tìm nơi ẩn náu 

trong khuôn viên của các tổ chức dựa trên đức tin tham gia trong thời gian có tình trạng khẩn 

cấp toàn cộng đồng  

 Thành Phố ủng hộ việc lắp đặt camera quan sát trên Đường Cao Tốc 410 và 403 để cải thiện 

khả năng giám sát 

Trích dẫn 
 
“Các băng đảng không chỉ ở một nơi. Đây là một vấn đề ở toàn Khu Vực Đại Toronto. Chúng ta không 
bao giờ có thể đánh giá thấp sự tinh vi của các tổ chức tội phạm, những kẻ biết rõ khu vực nào có khả 
năng phản ứng kém hơn. Tôi rất biết ơn rằng Thủ Hiến Ford và Tổng Chưởng Lý Jones đã nghe được 
lời chúng tôi kêu gọi tài trợ để đối phó với súng và băng đảng. Đây là một công cụ quan trọng mà cảnh 
sát của chúng tôi yêu cầu để giữ an toàn cho Brampton và Peel”. 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton & Thành Viên, Ủy Ban Dịch Vụ Cảnh Sát Peel 
 

“Ta không thể xây dựng một thành phố tuyệt vời mà thiếu đường phố an toàn được. Cần phải ngăn lại 
sự gia tăng hoạt động súng và băng đảng gần đây trước khi thậm chí bắt đầu. Chỉ có thể làm được 
điều này khi tất cả các cấp chính phủ làm việc cùng nhau. Thông báo tài trợ này sẽ rất hữu ích trong 
việc cung cấp cho Cảnh Sát Vùng Peel các nguồn lực họ cần để giữ cho người dân Brampton được an 
toàn hơn”. 

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố & Chủ Tịch, Ủy Ban Cố Vấn An Toàn Cộng 
Đồng Brampton 

  



 

 

 
“Tạo môi trường phù hợp để thúc đẩy một thành phố an toàn và lành mạnh là điều cốt lõi của mọi việc 
chúng tôi làm để thúc đẩy ưu tiên quan trọng này của Nhiệm Kỳ Hội Đồng. Mỗi bước đi đúng hướng để 
làm cho cộng đồng của chúng ta an toàn hơn sẽ giúp người dân, các bên liên quan và các nhà đầu tư 
thêm tin tưởng, và mở đường cho thành công lâu dài và thịnh vượng của thành phố chúng ta.  

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính   
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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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