
 

 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP  

Cập nhật biện pháp ứng phó với COVID-19 của Thành Phố Brampton:  
Kết quả Cuộc Họp Hội Đồng Đặc Biệt  

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 25 tháng 3 năm 2020) – Tại Cuộc Họp Hội Đồng Đặc Biệt hôm nay, Hội 
Đồng Thành Phố Brampton đã phê chuẩn các quyết định về những thay đổi quan trọng đối với các dịch 
vụ và chương trình để ứng phó với COVID-19. 

Các điểm nổi bật của cuộc họp bao gồm: Thành Phố Brampton tuyên bố Tình Trạng Khẩn Cấp, miễn 
phí vé Giao Thông Vận Tải Brampton (Brampton Transit), thay đổi dịch vụ Brampton Transit và các thói 
quen lên tàu và đi xe mới, khả năng cho phép cư dân được trì hoãn nộp thuế mà không phải trả lãi 
hoặc phí nộp muộn trong năm tháng, và một cuộc thảo luận về tầm quan trọng của việc thúc đẩy cách 
ly xã hội trên toàn thành phố. 

Tình Trạng Khẩn Cấp 

Vào ngày 24 tháng 3, 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 tình trạng khẩn cấp cung cấp các phương tiện đặc biệt để đối phó với các tình huống bất 
thường và có thể mở đường cho các nguồn lực bổ sung, bao gồm cả vật tư và dịch vụ. Tuyên bố này 
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. 

Cập Nhật của Brampton Transit 

Bắt đầu có hiệu lực từ thứ Bảy, ngày 21 tháng 3, khách hàng không cần thanh toán tiền vé và sẽ chỉ có 
thể lên xe qua cửa sau của xe buýt cho đến khi có thông báo mới. Khách hàng có nhu cầu tiếp cận đặc 
biệt cần sử dụng lối xuống dốc có thể tiếp tục sử dụng cửa trước. 

Sẽ có Dịch Vụ Thứ Bảy tăng cường từ thứ Hai đến thứ Sáu. Có thể tìm thông tin chi tiết tại đây. Dịch 
vụ Thứ Bảy và Chủ Nhật sẽ tiếp tục lịch trình thường xuyên của mình. Các văn phòng hành chính của 
Brampton Transit tại 185 Clark Boulevard và 130 Sandalwood Parkway West sẽ đóng cửa đối với công 
chúng. 

Một loạt các biện pháp an toàn bổ sung đã được thực hiện vào ngày 23 tháng 3 để giúp giảm sự lây 
lan của COVID-19 trong cộng đồng. Tìm hiểu thêm về các biện pháp tại đây. 

Trì Hoãn Nộp Thuế Bất Động Sản 
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Thành Phố Brampton đã miễn lãi và các khoản phí nộp muộn cho các khoản thanh toán thuế trong 
khoảng thời gian năm tháng từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 19 tháng 8 năm 2020 để ứng phó với 

COVID-19. Điều này có nghĩa là Thành Phố Brampton cho phép cư dân có thể chọn nộp các 
khoản thanh toán thuế tạm thời còn tồn đọng chậm nhất vào ngày 19 tháng 8 năm 2020 mà 
không phát sinh tiền phạt và lãi. 

Các khoản thanh toán sẽ tiếp tục được Thành Phố chấp nhận và xử lý. Các khoản thanh toán có thể 
được nộp tại các tổ chức tài chính, thông qua ngân hàng trực tuyến hoặc nộp tại hộp đút tiền ở sảnh 
Tòa Thị Chính liền kề thang máy của nhà để xe. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Các Câu Hỏi Thường 
Gặp về Thanh Toán Thuế của Thành Phố.  

Thực Hiện Cách Ly Xã Hội 

Nhận thức được vai trò quan trọng của việc cách ly xã hội và ngăn cách vật lý trong việc ngăn chặn sự 
lây lan của COVID-19, Hội Đồng yêu cầu nhân viên chuẩn bị quy định để hỗ trợ việc thực thi các biện 
pháp cách ly xã hội và ngăn cách vật lý trong trường hợp khẩn cấp của dịch COVID-19. 

Quy định mới đang được khảo sát bao gồm, nhưng không giới hạn ở: yêu cầu khoảng cách ngăn cách 
là 2,0 mét giữa người với người, ngoài thành viên gia đình ruột thịt mà sống cùng với người đó; và hạn 
chế và/hoặc giới hạn việc sử dụng sân chơi công cộng. 

Giữ Kết Nối 

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 về 
các quyết định trên và tất cả các nỗ lực của Thành Phố để hỗ trợ cộng đồng ứng phó với COVID-19, 
hãy truy cập www.brampton.ca/COVID19 hoặc theo dõi @CityBrampton 
trên Twitter, Facebook và Instagram. 

Để Biết Thêm Thông Tin 

• 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) 
• Thành Phố Brampton tuyên bố Tình Trạng Khẩn Cấp trước tình hình COVID-19 
• Brampton cung cấp cho cư dân khả năng trì hoãn nộp thuế và miễn tất cả các tiền phạt trong 

năm tháng 
• Giao Thông Brampton chuẩn bị thực hiện miễn tiền vé, hành khách lên xe từ cửa sau, xe buýt 

giảm nửa sức chứa và nhiều hơn thế, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 3 

Trích dẫn 

“Khi chúng tôi tìm ra đường đi trong những tháng tới, Thành Phố sẽ dùng mọi biện pháp trong việc nỗ 
lực giúp giữ an toàn cho cộng đồng của chúng tôi và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Tôi muốn 
một lần nữa cảm ơn Hội Đồng, nhân viên Tòa Thị Chính và cộng đồng của chúng ta vì đã tiếp tục hỗ 
trợ khi chúng ta cùng nhau trải qua việc này.” 

Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

outlook-data-detector://11/
outlook-data-detector://12/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9nTGTQCBWKP6f6wKZI3OE8MrRheXAsl13sYo8EAQM4yVWsQj_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I54M8nRKJRieAwB-2FU-2FLCsk4gLm73AHj7ueNCILBwpzCMF2DLFq5kVJLoi46t-2FSZ9shgy-2ByQ0SkzGBmneoxeRfGdH8GFT33DfnLqAyPLHtFJEDW2JLWFmpmUjEDce8bYAGTfz8fxc6DewtSVkMBrLVnAU-3D&data=02|01|gurvinder.a.singh@brampton.ca|5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637207630540470574&sdata=IBO5GC2dSq9VvOJqpSW2MubcbzlKkyPDJVgfJb39M1c=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9nTGTQCBWKP6f6wKZI3OE8MrRheXAsl13sYo8EAQM4yVWsQj_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I54M8nRKJRieAwB-2FU-2FLCsk4gLm73AHj7ueNCILBwpzCMF2DLFq5kVJLoi46t-2FSZ9shgy-2ByQ0SkzGBmneoxeRfGdH8GFT33DfnLqAyPLHtFJEDW2JLWFmpmUjEDce8bYAGTfz8fxc6DewtSVkMBrLVnAU-3D&data=02|01|gurvinder.a.singh@brampton.ca|5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637207630540470574&sdata=IBO5GC2dSq9VvOJqpSW2MubcbzlKkyPDJVgfJb39M1c=&reserved=0
file:///C:/Users/nstogdil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DMQG4HMN/www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUQxXB8p-2BgDlCFynkC5S4KHedNIRUusrk7ItMvRR7LMYFtwHQ2MSPDI0-2BYb1ard1-2FJ7vBaKLCQdWZOjdBx4KdrDEiMev4wvYmy1GJDZup4CwB3LswR5WzHzvzM5STnSKB2-2FQtDvc2zQmaRCA6uxVWPb7QoXC7LwvpOr2FMvlD3qMPyDhtycznw6XiRbwDgAAMia5erKIM1xgY5bxROxnrwd1qPla8BwwTazhBedfnHCzzL-2BpDAPaCBPAr54Ok2ZBVVgzU6-2B7z-2Bs2L8L40n43c2uEKd9UlBKuaJvP7nfhCOclGx4CsYJIMPnIfJ155587-2BxZn3eJQ9ayU-2BSMZL4sdMe2hswkoyaIqER7SbthnCAw7J87ldreYokqCmh0WJu9MuqrMEw1zz-2FQMGCO039ViqEw0-3DgXqk_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I544e7N9husPCqyp-2BwANuARKi2peTaizRC7nApr8mL-2FtuIda87LNmk3ohDeyid5lYuWoAbz0QLlzErhSFhtYoRH0MKxWlqO-2BDQlRTNpkLGRe1q2IbdZBKk0mFF6TxPGOPE17tM4j3UbUeyOjJn84Q0-2Fk-3D&data=02|01|gurvinder.a.singh@brampton.ca|5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637207630540480571&sdata=g0H2IOefeTcfnGWQC+EExpHRHWcpdAJ7SJIDTydr0DI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUQxXB8p-2BgDlCFynkC5S4KHedNIRUusrk7ItMvRR7LMYFtwHQ2MSPDI0-2BYb1ard1-2FJ2SbCakzUi0h1bqqS1tdtnA0a5PBaFeX6g22O1nDn2hHJF4gUJ4UvcRG3dQot7mSJgAz2OLN-2BigtipeVDtPJx06uSKW4RcP8KwGKNfD3aByE7Ik966zvZKMPccrYjtK0HNZr4tfuQcRDfnvmJMKZ7fNea8xAErIOkAt42P4epEpyx-2F-2Bzm5T6ZrL3N3WVQh-2FTAmuRH-2BSo-2BXo29DrHIvP-2B-2Fqw5ICb2hxqgAaggWj9v1Pvi1RGJe2FaKKJiUfRWEe3afrRcJHJxRIbQeBCPS3D9TWZzag9zY6qHbce8TMHeMLABW88e8mAm8hvY0uIOjsi0uO2MyiQQgkyxKJmaiz8C2NQ-3DLZ2Q_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I57KFPj2Km9xIUwpZOT1T-2FhyIeKmFXK1TejSKpycV2-2FqMpVWAR-2BSvEgpC7ZxZwbVd-2Bnbf6-2BkTM1Gafgn0URRdOdj-2B-2Fdh3DTwRNY-2BUUa04tyX0SDOa0BvWpBo-2FMbYzHK9p7uetoxqMXdpxsen0ljlj7BQ-3D&data=02|01|gurvinder.a.singh@brampton.ca|5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637207630540480571&sdata=EBCDnsdmkhZs8k02wEvjN+9tWPIo83FHWez5joTV2no=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUQxXB8p-2BgDlCFynkC5S4KHedNIRUusrk7ItMvRR7LMYFtwHQ2MSPDI0-2BYb1ard1-2FJ0alrw4jqAlv1F8HvH9qBsFWjM5t1SykkSxN5jBWKUE-2FGEX-2FCusNCRmatS0VQMCXsYdJ9WE4ReMzbuDI4Dc5vKngZf-2FBH2elgtuRv5UmFlGhLnwBPuQ1yPYDMdGOmBI76zEJwh9cGSqjHxFDvGTspfsmmMcOptMLQnhhCqtKp7iWc0FLCvOYE2T7Z64IdOxfcZST3WUvJdwbVqtq9lCOaGRaQbokkQ3g1cwku6B8-2F2i6bMJHkSdPhG0ZFClbf9U9AONpr1c-2BAqFpoehMIU4uuJHl5kNVWX6lUww0jZLR-2FFfsIVgXA-2FNbkFbeOUkkESE2ej56nZ-2BkeES2insH0-2B0bUlE-3DPnSk_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I58LCuxZ-2FswsggbZUHK8qY04pzQn55TAKvrNO-2BuJSxTO9UwZIvq3Um-2FueunN-2BzYwtnq8ifQGQbCbAvCovlxSUHTR7wmbFUfJ4P5jlE2DrZx0ZPsyM0Vh9wVZpbAZCB4qUdZSI-2FgkVoAmLwCJ-2FItJCNss-3D&data=02|01|gurvinder.a.singh@brampton.ca|5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637207630540490565&sdata=lasX5Tl06XPd1oglfwoDsUQKwicC//x7o2Yvn6BP1Ss=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9nTGTQCBWKP6f6wKZI3OE8MrRheXAsl13sYo8EAQM4yVlYtj_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I5-2FLrM2Ubpd9o39C9NaiLSU4vpGqQQduSWw5lC83BAH0BfBkt-2B4jLYhbfCuzEIqIEzXXLOplfoxbRfnBtdoGzqt-2FX-2BbyiJcaf33ffXTg11TcaytFIvknP7gPZ9CyePeI9HUqbJRf4YEk-2BdKUapbO397k-3D&data=02|01|gurvinder.a.singh@brampton.ca|5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637207630540490565&sdata=q0c0/NNFjFUBPq3WE1D4B41Qy431PzF8f9qSgeAGPFw=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAT47nSSgBmWcff0uv8JP8Ez4Ay2ZiHQKBeNpl4Vsoj6i2PkJTXNYKdVinVy6KYlxIuC-2F95myXTqapPsSXJk66zM0RywS1tL8e8EvRM9Z2icElpPODuZvsb5g5Yh3q3Whg-2FbNnhWNzO3HBti1Lu-2FPqNh2xp0fAOItsbNptUCu6U3mSC4rUIIDglU5r7XmKu5f9jm1qoxPNvwpTEDhQYNF-2Fq4mwoy9NBQsRGb2zm80b0Meru0ViqJp9fKI1rFP9Ztv-2BWIpaWx5H72DyarmTL-2Bwx8YZbbku-2FfP2zGz-2FWTzMSOr-2F4C1QGcXHpW-2FLy-2Bv3hcWQ3gvymlIu6XQ-2F6vpQ31rvAWIMukWPq39DdlH3dW37O3G89gRyhCAX-2FX-2FyptHjB1s8B5OdmGWRkpF9RmFMouODPVh-2BLwAmZqWvdYmhTULs-2Fs5A0-2Fw53-2F9FKsZYOlOYc7MaK6TAr2CU8d520l-2Bt4FqN8eFy2f35A38LtpSOCZXJb4pCaz8TKP7UduUKxHAHcCm708LHHNeUs3DKFJMH2WmprAdlvyJ8MGWDIDep9IXDCTjg-3D-3DiZwW_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I5zTCdx29Lo-2FukXgk-2Fdzo2YKm0Ps4uaMrikUo54Xc0cAiPFXAZrQbRfdoJ5rZl7wVAZ49jRWGaRDb3tqK-2BrhbZopuiUPOm1Z6vdoUZCD7YKW38nOxXvyKR5fkQWoNWttMaHvnZYcQHGWVeM5AynUn5OA-3D&data=02|01|gurvinder.a.singh@brampton.ca|5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637207630540500564&sdata=dE4/ChlqLSokqoXb2DXmUsfAK4NtsMym7xKhQ0Q5+kU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAT47nSSgBmWcff0uv8JP8Ez4Ay2ZiHQKBeNpl4Vsoj6i2PkJTXNYKdVinVy6KYlxIuC-2F95myXTqapPsSXJk66zM0RywS1tL8e8EvRM9Z2icElpPODuZvsb5g5Yh3q3Whg-2FbNnhWNzO3HBti1Lu-2FPqN7FvZcPnZYxGzdrGU-2Bk-2F-2FmlBF3cC08A53ZapYFFaQ4CLBKZ8zKmHNFkqSwEe04NTF3YIQTwfkx98Xt4m2nS-2FlfNBIZ2lNuKfBST2MR6IPuyYDEqidPuEIM41dywnGPrU9u1poYYdAgxBbdPR56oYzoemsTOozwsUjjfsz3jxlL8vl2hXEL17vmnsOTr0DIgML6tCLY396W-2FcojL9r8-2BhPBmDLdAyVgnVx20Ka-2F9i4IjLfHEFAior8fTDgC7afx7WkXs2eSkJbGUmuyjWoiSHaLVe3Hz7xdw8ykaogoGBk9OV9YkiVOBmUvWhzkELxBXrJ6nd8hP-2FXI-2FCeq5xCbfxtC2y3eC-2BS92pRMuDax40dEI1MmtZ2q6wVytp662PvAesC250cIRlqdg2j0hx2WQk0MQ-3D-3DUn9e_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I53KQcF4weQp6SbiPyMEljVJrMbgzjB4EK5iyAV4dWGG-2FYzwFl9i-2F3FLXAdlsvWQdnk7gk2S0UvHXEg3cHG5uwnQa3fkupyiPaJDt6uAUPM4GC0zdIpw4F-2Bsx1wJ89-2F0WnLlGtCdzCtXYYBul8yztYe8-3D&data=02|01|gurvinder.a.singh@brampton.ca|5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637207630540500564&sdata=bdqSWhzhZwgwnMGmRXexXbVteE1zABNVzPmJzpx7Ohg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAT47nSSgBmWcff0uv8JP8Ez4Ay2ZiHQKBeNpl4Vsoj6i2PkJTXNYKdVinVy6KYlxIuC-2F95myXTqapPsSXJk66zM0RywS1tL8e8EvRM9Z2icElpPODuZvsb5g5Yh3q3Whg-2FbNnhWNzO3HBti1Lu-2FPqN7FvZcPnZYxGzdrGU-2Bk-2F-2FmlBF3cC08A53ZapYFFaQ4CLBKZ8zKmHNFkqSwEe04NTF3YIQTwfkx98Xt4m2nS-2FlfNBIZ2lNuKfBST2MR6IPuyYDEqidPuEIM41dywnGPrU9u1poYYdAgxBbdPR56oYzoemsTOozwsUjjfsz3jxlL8vl2hXEL17vmnsOTr0DIgML6tCLY396W-2FcojL9r8-2BhPBmDLdAyVgnVx20Ka-2F9i4IjLfHEFAior8fTDgC7afx7WkXs2eSkJbGUmuyjWoiSHaLVe3Hz7xdw8ykaogoGBk9OV9YkiVOBmUvWhzkELxBXrJ6nd8hP-2FXI-2FCeq5xCbfxtC2y3eC-2BS92pRMuDax40dEI1MmtZ2q6wVytp662PvAesC250cIRlqdg2j0hx2WQk0MQ-3D-3DUn9e_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I53KQcF4weQp6SbiPyMEljVJrMbgzjB4EK5iyAV4dWGG-2FYzwFl9i-2F3FLXAdlsvWQdnk7gk2S0UvHXEg3cHG5uwnQa3fkupyiPaJDt6uAUPM4GC0zdIpw4F-2Bsx1wJ89-2F0WnLlGtCdzCtXYYBul8yztYe8-3D&data=02|01|gurvinder.a.singh@brampton.ca|5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637207630540500564&sdata=bdqSWhzhZwgwnMGmRXexXbVteE1zABNVzPmJzpx7Ohg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBOfPYNN1GkeuFQyJzgGiHPruYYx0Y6T-2B8MZblObytbea9IpzaOAzNY7D-2BwosDfiDIze7jT7q2F1vudQuvpuPKz-2FalzDLND0SUAr-2Bc-2BmTVoyC-2Bsi81JMRfpEODsqUDjvhXB2PGWkm5EaZTS5bVGIryaX3bA0pI66R0sn-2F0jPK9jRuU0CH-2BnrStcemXQx6NATtlM5NqxhXGvZM9Rbvgv9g18-nxd_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I55VaQx5quTVQVBGabriXKTxkzV3wOqUtl2PslMoi-2FnLGWfExkgGuPtar29OMKFyj8H-2FxaOpsjr0qdooNAdV7WXwlcCdmNCLnE-2FSIQNQU9yH-2F-2FH1sDXbIQJmb8nFMjcZ5up0Hd4CzcUtGKaOS7cWJvsE-3D&data=02|01|gurvinder.a.singh@brampton.ca|5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637207630540510555&sdata=DNECtYsq5AAVc3cC2NOB0XnQjBV3cjDu2HJQkJAqgak=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBOfPYNN1GkeuFQyJzgGiHPruYYx0Y6T-2B8MZblObytbea9IpzaOAzNY7D-2BwosDfiDIze7jT7q2F1vudQuvpuPKz-2FalzDLND0SUAr-2Bc-2BmTVoyC-2Bsi81JMRfpEODsqUDjvhXB2PGWkm5EaZTS5bVGIryaX3bA0pI66R0sn-2F0jPK9jRuU0CH-2BnrStcemXQx6NATtl6BFknNeTyVUXAR09q1rwGzcJ5_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I50Gq0-2BBA3eDHIp2E8sXNPxO9ZnGuIDejdTqpnX74wxEg-2BwyuktY1vlwQAxHbbnkP-2BibbXO-2FgHkWQyEU7RZMqTF6tHu68gaEtlVrKsKt-2BwRCJU-2FuMvMgoO-2FRgQg7Ddpskhbk99tUNOZE4SDCcf-2F6hP7U-3D&data=02|01|gurvinder.a.singh@brampton.ca|5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637207630540520547&sdata=5FGTBx+7vPbKKC+0QxOmFXLEPBgf6V/P1nnX8HPxQoc=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBOfPYNN1GkeuFQyJzgGiHPruYYx0Y6T-2B8MZblObytbea9IpzaOAzNY7D-2BwosDfiDIze7jT7q2F1vudQuvpuPKz-2FalzDLND0SUAr-2Bc-2BmTVoyC-2Bsi81JMRfpEODsqUDjvhXB2PGWkm5EaZTS5bVGIryaX3bA0pI66R0sn-2F0jPK9jRuU0CH-2BnrStcemXQx6NATtl6BFknNeTyVUXAR09q1rwGzcJ5_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I50Gq0-2BBA3eDHIp2E8sXNPxO9ZnGuIDejdTqpnX74wxEg-2BwyuktY1vlwQAxHbbnkP-2BibbXO-2FgHkWQyEU7RZMqTF6tHu68gaEtlVrKsKt-2BwRCJU-2FuMvMgoO-2FRgQg7Ddpskhbk99tUNOZE4SDCcf-2F6hP7U-3D&data=02|01|gurvinder.a.singh@brampton.ca|5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637207630540520547&sdata=5FGTBx+7vPbKKC+0QxOmFXLEPBgf6V/P1nnX8HPxQoc=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBOfPYNN1GkeuFQyJzgGiHPruYYx0Y6T-2B8MZblObytbea9IpzaOAzNY7D-2BwosDfiDIze7jT7q2F1vudQuvpuPKz-2FalzDLND0SUAr-2Bc-2BmTVoyC-2Bsi81JMRfpEODsqUDjvhXB2PGWkm5EaZTS5bVGIryaX3bA0pI66R0sn-2F0jPK9jRuU0CH-2BnrStcemXQx6NATtm6Mi5t1xUk-2FdSMeUN9ysjfNaBw_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I52YOqmHeuHUv557g4KJEWT3K-2BOsG8dgGpKLF-2Fk9rBfDvKDSq-2FYmKhYnN-2FFFVOg3RdEmADrESaBo9pX3uQsA1Cze-2BfXpYIi2Bw7q1ahPunKWRAg6qPnEbpEoLuHhF8tKxryB7pMD2MrGTNK4R7vu85NM-3D&data=02|01|gurvinder.a.singh@brampton.ca|5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637207630540520547&sdata=B5HJV8RAFwsppkikyd/Z1cJZkdFiV9YRVK040bsgFOw=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBOfPYNN1GkeuFQyJzgGiHPruYYx0Y6T-2B8MZblObytbea9IpzaOAzNY7D-2BwosDfiDIze7jT7q2F1vudQuvpuPKz-2FalzDLND0SUAr-2Bc-2BmTVoyC-2Bsi81JMRfpEODsqUDjvhXB2PGWkm5EaZTS5bVGIryaX3bA0pI66R0sn-2F0jPK9jRuU0CH-2BnrStcemXQx6NATtm6Mi5t1xUk-2FdSMeUN9ysjfNaBw_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I52YOqmHeuHUv557g4KJEWT3K-2BOsG8dgGpKLF-2Fk9rBfDvKDSq-2FYmKhYnN-2FFFVOg3RdEmADrESaBo9pX3uQsA1Cze-2BfXpYIi2Bw7q1ahPunKWRAg6qPnEbpEoLuHhF8tKxryB7pMD2MrGTNK4R7vu85NM-3D&data=02|01|gurvinder.a.singh@brampton.ca|5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637207630540520547&sdata=B5HJV8RAFwsppkikyd/Z1cJZkdFiV9YRVK040bsgFOw=&reserved=0


 

 

“Cuộc họp Hội Đồng Đặc Biệt ngày hôm nay đã tạo cơ hội cho Hội Đồng Thành Phố phê duyệt các 
quyết định gần đây liên quan đến thay đổi dịch vụ nhằm ứng phó với COVID-19. Việc Hội Đồng phê 
chuẩn các quyết định này sẽ cho phép đội ngũ của chúng tôi tiếp tục nhanh chóng ứng phó để giúp 
giảm tác động của COVID-19 tại Brampton.”  

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. 

 
  

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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