
 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP   
 

Brampton tìm kiếm sự tài trợ hợp lý và kịp thời của Liên Bang và Tỉnh 
Bang để mở khóa tiềm năng kinh tế 

Thành Phố cung cấp ý kiến đóng góp cho các cuộc tham vấn diễn ra trước khi cấp 
Ngân Sách của Liên Bang và Tỉnh Bang năm 2020 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 25 tháng 1 năm 2020) – Thành Phố Brampton đang ủng hộ một số ưu 
tiên chính trong các cuộc tham vấn diễn ra trước khi cấp ngân sách năm 2020 của chính quyền Liên 
Bang và Tỉnh Bang. 

Hôm nay, trong cuộc họp với các Thành Viên Nghị Viện địa phương – Ruby Sahota, Kamal Khera, 
Maninder Sidhu, Ramesh Sangha và Sonia Sidhu – Thị Trưởng Patrick Brown đã chia sẻ các chi tiết về 
các yêu cầu đối với ngân sách Liên Bang của Thành Phố. Họ đã thảo luận về tầm quan trọng của tài 
trợ giao thông dài hạn và sự cần thiết phải tăng cường cơ sở hạ tầng của Brampton, để đáp ứng sự 
tăng trưởng dân số nhanh chóng. Tầm quan trọng của các sáng kiến bền vững như Đường Dạo Bộ 
Ven Sông và vai trò của sáng kiến này trong việc giảm thiểu và thích ứng khí hậu cũng đã được thảo 
luận. 

Tài liệu đệ trình cấp tỉnh bang đã được Thị Trưởng Patrick Brown trình cho Thủ Hiến Doug Ford của 
Ontario tại cuộc họp ngày hôm qua (ngày 24 tháng 1). Họ đã thảo luận về các vấn đề cấp bách nhất 
của Brampton, chẳng hạn như tình trạng thiếu hụt tài chính kinh niên trong chăm sóc sức khỏe và sự 
cần thiết phải được cung cấp tài trợ ngay lập tức để hỗ trợ mở rộng Bệnh Viện Peel Memorial và một 
cơ sở chăm sóc sức khỏe thứ ba. Thị Trưởng Brown cũng hoan nghênh thông báo khoản tài trợ 20,5 
triệu đô la của Tỉnh Bang cho các sáng kiến đảm bảo an toàn và phòng chống tội phạm của Cảnh Sát 
Vùng Peel. Cuộc họp cũng bao gồm các cuộc thảo luận về sự cần thiết phải có camera quan sát trên 
Đường Cao Tốc 410 và 403 để giải quyết tội phạm sử dụng súng, và sự thiếu hụt các nguồn lực tư 
pháp tại tòa án về Đạo Luật Tội Phạm Tỉnh Bang (POA) ở Brampton. 

Thị Trưởng yêu cầu các Quan Chức Hội Đồng và Thành Phố nhận cập nhật thường xuyên từ chính 
quyền Liên Bang về các ưu tiên Liên Bang của Thành Phố, các yêu cầu ngân sách hiện tại và các cơ 
hội sắp tới để tiếp cận nguồn tài trợ mới. 

Dưới đây là những điểm nổi bật của cả hai đệ trình diễn ra trước khi cấp ngân sách. Các tài liệu đầy đủ 
có thể tìm thấy trên trang web của Thành Phố. 

 Một mô hình phân bổ tài trợ hợp lý xác nhận và giảm bớt những áp lực phải đối mặt do các hệ 
thống giao thông Brampton Transit và Züm đang phát triển nhanh chóng 

 Cam kết tài trợ để mở rộng Hurontario-Main St. LRT đến trạm GO ở Nội Thành Brampton, trong 
khi vẫn tiếp tục việc Đánh Giá Môi Trường  

 Hỗ trợ cho Đường Dạo Bộ Ven Sông, một dự án mang tính chuyển đổi sẽ mở khóa tiềm năng 
kinh tế tại nội thành Brampton, dự kiến sẽ bổ sung hơn 256 triệu đô la cho nền kinh tế Canada 
và tạo ra 2.200 việc làm toàn thời gian 
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 Khoản tài trợ chăm sóc sức khỏe công bằng, ngay lập tức để chấm dứt tình trạng “điều trị ngoài 
hành lang” ở Brampton, mở rộng Giai Đoạn II của Peel Memorial Centre và tài trợ cho một bệnh 
viện thứ ba ở Brampton 

 Hợp pháp thành lập BramptonU và giúp tạo ra nhiều cơ hội sau trung học hơn nữa. Một khảo 
sát của Mainstreet Research cho thấy 83% cư dân Brampton muốn có Đại Học Brampton 

 Tăng chia sẻ dữ liệu cụ thể của Brampton giữa mọi cấp chính quyền để có cách tiếp cận toàn 
diện với an toàn và hạnh phúc cộng đồng 

Trích dẫn 

“Trong thập kỷ mới này, các thành phố sẽ được xác định bởi cách chúng ta quản lý tăng trưởng bền 
vững, tạo công ăn việc làm và di chuyển con người và hàng hóa một cách hiệu quả. Làm việc với các 
đối tác Liên Bang và Tỉnh Bang của chúng tôi là rất quan trọng trong việc đảm bảo có nguồn vốn công 
bằng, hợp lý cho một số dự án sẽ mở khóa tiềm năng kinh tế của thành phố, Ontario và Canada. 
Brampton rất biết ơn các khoản đầu tư gần đây vào việc đảm bảo an toàn cộng đồng, điều này chứng 
tỏ rằng các nỗ lực ủng hộ liên tục và thống nhất đang tích cực thúc đẩy các ưu tiên của cộng đồng 
chúng ta. Chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục hỗ trợ từ cả hai cấp chính quyền để xây dựng cộng đồng 
chúng ta thông qua việc tạo ra các cơ hội kinh doanh, giáo dục sau trung học, chăm sóc sức khỏe hiệu 
quả và khả năng chi trả cho tất cả mọi người”. 

-        Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Mỗi năm, hàng ngàn người lựa chọn Brampton làm nơi họ sống, làm việc và vui chơi. Sự phát triển 
của chúng ta là một câu chuyện hấp dẫn mà chúng tôi muốn tăng cường hơn nữa thông qua sự hỗ trợ 
của chính quyền Liên Bang và Tỉnh Bang. Chúng tôi sẽ tiếp tục gắn kết các đối tác chính phủ của mình 
vào nhiều sáng kiến hợp tác hơn phù hợp với các Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng và Tầm Nhìn 
Brampton Năm 2040”. 

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