
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

Thành Phố Brampton công bố các Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ và Phục 
Hồi Kinh tế và Hỗ Trợ Xã Hội của Thị Trưởng trong tình hình dịch COVID-19 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 17 tháng 3 năm 2020) – Hội Đồng Brampton tiếp tục thực hiện các 
bước quan trọng để giải quyết tình hình dịch COVID-19 trên toàn thành phố. Hôm nay, Thành Phố 
Brampton đã công bố hai lực lượng đặc nhiệm chuyên môn để hỗ trợ nền kinh tế địa phương và các 
cộng đồng dễ bị lây nhiễm: Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ và Phục Hồi Kinh Tế và Lực Lượng Đặc 
Nhiệm Hỗ Trợ Xã Hội của Thị Trưởng trong tình hình dịch COVID-19. 

Hai nhóm này sẽ hợp tác chặt chẽ với Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp (Emergency Operations 
Centre) của Thành Phố Brampton và nhân viên Thành Phố để phối hợp ứng phó hiệu quả. 

Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế của Thị Trưởng trong tình hình dịch COVID-19 

Nhóm này sẽ do Michael Palleschi, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Khu 2 và 6, Michael Palleschi và Paul 
Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Khu 1 và 5 đồng chủ trì. Nhóm này sẽ chịu trách nhiệm điều phối 
các khuyến nghị và biện pháp để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ doanh nghiệp tại Brampton. 

Hội Đồng sẽ hỗ trợ những nỗ lực này cùng với các bên liên quan tại địa phương bao gồm Khu Vực Cải 
Thiện Kinh Doanh Nội Thành (Downtown BIA) và Hội Đồng Thương Mại Brampton (Brampton Board of 
Trade). 

Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Xã Hội của Thị Trưởng trong tình hình dịch COVID-19 

Nhóm này sẽ do Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Khu 1 và 5, và Jeff Bowman, Ủy Viên 
Hội Đồng Thành Phố Khu 3 và 4 đồng chủ trì. Lực lượng đặc nhiệm này sẽ điều phối các khuyến nghị 
và ứng phó với tình trạng vô gia cư và an ninh lương thực để cung cấp hỗ trợ xã hội cần thiết cho các 
cộng đồng dễ bị lây nhiễm của Brampton. 

Để biết các cập nhật mới nhất và các câu hỏi thường gặp (FAQ) về các dịch vụ của Thành Phố, và 
việc đóng cửa cơ sở và chương trình, vui lòng truy cập: www.brampton.ca/covid19. 

Để biết thông tin hiện tại từ Peel Public Health, vui lòng truy cập: www.peelregion.ca/coronavirus. 

Trích dẫn 
 
“Mặc dù Tòa Thị Chính vẫn đóng cửa để bảo vệ cư dân và nhân viên Brampton, song Hội Đồng sẽ tiếp 
tục hoạt động để đảm bảo chúng tôi đang hợp tác để hỗ trợ nền kinh tế địa phương và các cộng đồng 
dễ bị lây nhiễm. Cùng với các bên liên quan, chúng tôi cam kết sẽ giảm thiểu ảnh hưởng của COVID-
19 tại Brampton.” 
 
-  Patrick Brown, Thị Trưởng, 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. 

 

 
 
 
  

 

 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & 
Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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