
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
 

Thành Phố Brampton tìm kiếm các đối tác để xây dựng chiến dịch nâng 
cao nhận thức và giáo dục công cộng nhằm chấm dứt bạo lực gia đình 

  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 29 tháng 1 năm 2020) – Hôm nay, tại cuộc họp của Ủy Ban Hội Đồng, 
Hội Đồng Thành Phố Brampton đã phê chuẩn kiến nghị được Ủy Viên Khu Vực Rowena Santos đưa ra 
về tiếp tục hợp tác với Cảnh Sát Vùng Peel, Vùng Peel và các tổ chức cộng đồng để thành lập một 
chiến dịch nâng cao nhận thức và giáo dục công cộng nhằm chấm dứt bạo lực gia đình ở Brampton và 
Vùng Peel.  

Vào tháng 9 năm 2019, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã nhất trí thông qua kiến nghị tiếp tục hỗ trợ 
và làm việc với các chương trình hiện tại của Vùng Peel về cung cấp dịch vụ cho những người bị ảnh 
hưởng bởi bạo lực gia đình, bao gồm Peel Committee Against Woman Abuse (PCAWA), Safe Centre 
of Peel, và Victim Services of Peel. 

Năm ngoái, hơn 100 cư dân, nhân viên Tòa Thị Chính và các quan chức được bầu chọn đã tham gia 
Take Back the Night, một sự kiện tại Tòa Thị Chính do PCAWA dẫn dắt. 

Thành Phố Brampton tham gia Community Safety and Well-being System Leadership Table do Vùng 
Peel dẫn đầu. Trọng tâm của System Leadership Table là xây dựng và thực hiện các chiến lược nhằm 
giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đến sự an toàn và hạnh phúc 
của các cộng đồng trong Vùng Peel. Trong nhóm lớn hơn, Family Violence Action Table hướng tới giải 
quyết vấn đề phức tạp của bạo lực gia đình, bao gồm bạo lực hôn nhân. 

Cảnh Sát Vùng Peel cung cấp nhiều thông tin và nguồn lực địa phương cho cư dân Brampton, bao 
gồm: nơi an toàn để tìm kiếm sự giúp đỡ, nơi trú ẩn, tư vấn cộng đồng, chương trình và dịch vụ hỗ trợ, 
nguồn lực pháp lý và hỗ trợ cho trẻ em và người già. 

Sau khi Hội Đồng phê duyệt vào ngày 5 tháng 2 năm 2020, Thành Phố sẽ hợp tác chặt chẽ với các 
bên liên quan tại địa phương, bao gồm Vùng Peel, Cảnh Sát Vùng Peel và các tổ chức cộng đồng, để 
xây dựng chiến dịch này và nỗ lực chấm dứt bạo lực gia đình và tạo ra một thành phố an toàn hơn cho 
tất cả mọi người.  

Trích dẫn 

“Chấm dứt bạo lực gia đình là rất quan trọng đối với Hội Đồng Thành Phố Brampton. Khi Hội Đồng nỗ 
lực xây dựng một cộng đồng Lành Mạnh và An Toàn, chúng tôi có thể hợp tác nhiều hơn với các đối 
tác của chúng tôi tại Khu Vực và Cảnh Sát Vùng Peel để nâng cao nhận thức cộng đồng về bạo lực gia 
đình, khuyến khích báo cáo và chống lại việc lạm dụng tình cảm và tài chính của cư dân Brampton.” 

-        Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelpolice.ca/en/safety-tips/family-and-intimate-partner-violence.aspx&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|0b564403451c4edfc90b08d7a5043bbf|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637159310858431052&sdata=FPxokGGHySsk0X6fCyAcziDQ1P/y0IiHieqzhyQazAE=&reserved=0


 

 

  

“Bạo lực gia đình là một mối quan tâm về an toàn đang gia tăng trong cộng đồng ở Brampton. Là một 
đối tác trong việc chống lại bạo lực gia đình, giáo dục và nhận thức là các chiến lược thực hiện chính 
để giải quyết vấn đề, đó là lý do tại sao chúng tôi đang hướng các nguồn lực vào việc xây dựng một 
chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng. Lạm dụng và tử vong liên quan đến bạo lực gia đình là 
chuyện rất đau buồn và hoàn toàn không thể biện bạch được. Chúng tôi muốn cho mọi người biết và 
phổ biến rộng hơn về nơi họ có thể nhận được trợ giúp.” 

-        Rowena Santos, Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng; Ủy Viên Khu Vực, Khu 1 & 5, Thành Phố 
Brampton 

“Tôi cảm thấy việc Thành Phố Brampton hợp tác với các tổ chức cộng đồng để nâng cao nhận thức và 
bảo vệ nhiều phụ nữ có thể trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình hơn là rất quan trọng.” 

-        Baldev Mutta, Giám Đốc Điều Hành, Dịch Vụ Sức Khỏe Cộng Đồng Punjabi 

“Mọi người đều xứng đáng được sống một cuộc sống không có bạo lực. Tất cả chúng ta đều có vai trò 
quan trọng trong việc loại bỏ bạo lực trong cuộc sống của phụ nữ và trẻ em trong cộng đồng của chúng 
ta.” 

-        Sharon Floyd, Giám Đốc Điều Hành, Interim Place 

“Nhân viên Thành Phố Brampton tiếp tục hướng tới mục tiêu quan trọng này và hợp tác với các bên 
liên quan tại địa phương để chấm dứt bạo lực gia đình. Cùng lúc chúng tôi xây dựng chiến dịch nâng 
cao nhận thức và giáo dục công cộng này với cộng đồng và các đối tác khu vực và thực thi pháp luật 
của chúng tôi, chúng tôi cũng đang mở rộng công tác quan trọng đang được thực hiện thông qua 
Community Safety and Well-being System Leadership Table. 

-        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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