
 

 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP  

Thành Phố Brampton đóng cửa tất cả các công viên để giúp ngăn chặn sự 
lây lan của COVID-19  
 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 26 tháng 3 năm 2020) – Có hiệu lực ngay lập tức, tất cả hơn 500 công 
viên ở Brampton đều sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, để giúp ngăn chặn sự lây lan của 
COVID-19.  
 
Những nơi đóng cửa bao gồm:  

• sân chơi  

• công viên dành cho chó  

• tất cả các cơ sở thể thao ngoài trời và dụng cụ thể dục ngoài trời  

• chòi dã ngoại  
 
Bảng hiệu báo việc đóng cửa công viên sẽ được lắp đặt tại các công viên Thành Phố trong tuần này.  
 
Việc đóng cửa này tuân theo chỉ đạo của Peel Public Health để cư dân thực hành giữ khoảng cách 
thân thể và tránh tụ họp nơi công cộng.  
 
Cư dân nên liên hệ với Dịch Vụ An Ninh của Thành Phố để báo cáo vấn đề theo số 905.874.2111.  
 
Để biết thông tin cập nhật mới nhất về những gì Thành Phố Brampton đang thực hiện trong tình hình 
dịch COVID-19, vui lòng truy cập www.brampton.ca/COVID19.  
 
Trích dẫn  
 
“Tại Thành Phố Brampton, ưu tiên của chúng tôi là và sẽ luôn là sức khỏe và sự an toàn của cư dân. 
Chúng tôi cam kết sẽ làm hết sức có thể để giúp ngăn chặn sự lây lan rộng hơn của COVID-19. Chúng 
tôi đã kêu gọi cư dân duy trì giữ khoảng cách thân thể, và để giảm số lượng người nhiễm, chúng tôi 
cần phải thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn để truyền tải thông điệp. Điều cốt yếu nhất là cư dân 
hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình này và tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách thân 
thể và ở trong nhà tại thời điểm này.”  
 
- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton  
 
“Thông báo đóng cửa tất cả các công viên Brampton ngày hôm nay đã một lần nữa khẳng định cam 
kết của chúng tôi trong việc giữ an toàn cho cư dân và nhân viên của chúng tôi trong thời gian này. 
COVID-19 là một đại dịch có diễn biến nhanh chóng và chúng tôi đang theo dõi tình hình và tiếp tục 
thực hiện các bước phù hợp.”  
 
- 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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