
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  

 

Thành Phố Brampton tuyên bố Tình Trạng Khẩn Cấp trước tình hình 
COVID-19 

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 24 tháng 3 năm 2020) – Hôm nay, sau khi tham khảo ý kiến với Hội 
Đồng Thành Phố và về khuyến nghị của Đội Quản Lý Khẩn Cấp của Thành Phố, Thị Trưởng Patrick 
Brown đã tuyên bố Tình Trạng Khẩn Cấp tại Thành Phố Brampton theo Kế Hoạch Quản Lý Khẩn Cấp 
của Thành phố. 
 
Đây là một bước quan trọng trong việc hỗ trợ các nỗ lực của Tỉnh Bang Ontario và Vùng Peel để giúp 
ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. 
 
Tuyên bố này sẽ hỗ trợ các nỗ lực ứng phó khẩn cấp đang tiến hành của Thành Phố bằng cách cho 
phép có thể linh hoạt và tăng tốc hơn khi chúng ta hành động để giúp ngăn chặn tác động của COVID-
19.  
 
Thành Phố Brampton sẽ tiếp tục hỗ trợ công chúng bằng cách cung cấp các dịch vụ thiết yếu và quan 
trọng đối với cuộc sống hàng ngày, bao gồm Giao Thông Vận Tải Brampton (Brampton Transit), Dịch 
Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp (Fire and Emergency Services), và Thực Thi Pháp Luật (By-law 
Enforcement) giúp đảm bảo có thể tiếp cận dịch vụ khẩn cấp trên toàn Thành Phố. 
 
Thành Phố cam kết sẽ thông báo cho cư dân Brampton và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật về 
các biện pháp ứng phó của Thành Phố đối với COVID-19 khi có thông tin. Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập www.brampton.ca/COVID19 hoặc theo dõi @CityBrampton trên Twitter, Facebook và 
Instagram.  
 
Trích dẫn 
 
“Tuyên bố ngày hôm nay hỗ trợ các nỗ lực ứng phó khẩn cấp đang tiến hành của Thành Phố bằng 
cách cho phép có thể linh hoạt và tăng tốc hơn khi chúng ta hành động để giúp giảm thiểu tác động 
của COVID-19. Chúng tôi đang thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ cộng đồng chúng ta và Thành 
Phố sẽ dùng mọi biện pháp trong khi thực hiện điều này. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong việc 
này, vì vậy xin hãy ở nhà tại thời điểm này. Thành Phố chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này.” 
 

Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Chính quyền Thành Phố đã khởi xướng Kế Hoạch Ứng Phó Khẩn Cấp của chúng tôi ở Cấp 2 vào 
ngày 13 tháng 3, đã nâng lên Khẩn Cấp Nghiêm Trọng Cấp 1 vào ngày 17 tháng 3, trước tình hình 
COVID-19. Tuyên bố ngày hôm nay cung cấp thêm sự linh hoạt cho nhân viên Thành Phố để phản 
ứng nhanh chóng và hiệu quả với tình huống này và phản ánh thái độ nghiêm túc của Thành Phố đối 
với vấn đề này và sự an toàn của nhân viên và công chúng mà chúng tôi phục vụ.” 
 

David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 
Liên kết 

• Thành Phố Brampton COVID-19 

• Peel Public Health – Chủng Virus Corona Mới (COVID-19) 

• Tỉnh Bang Ontario: Bộ Y Tế – Chủng Virus Corona Mới (COVID-19) 

https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/emergency-plan-by-law.pdf
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.peelregion.ca/coronavirus/
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
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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 
 

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

