
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
 

Brampton yêu cầu hỗ trợ tăng số lượng bác sĩ trong  
tình trạng khẩn cấp COVID-19 

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 8 tháng 4 năm 2020) – Trong cuộc họp ngày hôm nay, Hội Đồng Thành 
Phố Brampton đã phê duyệt phương hướng giúp tăng số lượng chăm sóc sức khỏe tại địa phương 
bằng cách hỗ trợ các bác sĩ người nước ngoài được đào tạo, đủ trình độ khi họ yêu cầu được làm việc 
trên tuyến đầu chống dịch trong tình trạng khẩn cấp COVID-19. 
 
Hội Đồng Thành Phố ủng hộ những lá thư do Thị Trưởng Patrick Brown và Ủy Viên Hội Đồng 
Charmaine Williams viết gửi cho Tỉnh Bang. Thành Phố cũng sẽ chia sẻ đề nghị của Hội Đồng tới các 
đô thị và thị trấn trên khắp Ontario với yêu cầu hỗ trợ thông qua hành động gửi thư tới Bộ Trưởng Y Tế 
Ontario và Thủ Hiến Ontario.     
   
Hội Đồng hoan nghênh thông báo ngày hôm qua của chính quyền Ontario về công cụ trực tuyến mới 
giúp kết nối các nhân viên tuyến đầu có kỹ năng với chủ lao động và nhận ra đây là một bước rất quan 
trọng trong cuộc chiến chống COVID-19.  
 
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. Kể từ đó, Thành phố tiếp tục 
có những hành động nhanh chóng và chưa từng có để giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng 
đồng. 
 
Liên kết 

• Ngày 24 tháng 3 năm 2020 – Thành Phố Brampton tuyên bố Tình Trạng Khẩn Cấp trước tình hình 
COVID-19 

• Ngày 7 tháng 4 năm 2020 – Cập nhật của Thành Phố Brampton về ứng phó với COVID-19 
 
Trích dẫn 
 
“Trên toàn tỉnh bang và tại Brampton, có hàng ngàn bác sĩ và y tá người nước ngoài có trình độ sẵn 
sàng và tình nguyện tham gia vào và hỗ trợ trên tuyến đầu của tình trạng khẩn cấp COVID-19. Khi số 
lượng các trường hợp xác nhận nhiễm bệnh tiếp tục tăng lên mỗi ngày, chúng tôi không thể không tận 
dụng nguồn tài năng sẵn có này – đây là vấn đề cứu sống mạng người.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Brampton đang đi đầu trong việc này. Chúng tôi hiện đang kêu gọi các thành phố và thị trấn khác tại 
Ontario tham gia cùng chúng tôi. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có mặt mỗi ngày để giúp chống 
lại đại dịch này xứng đáng được chúng ta ca tụng nhưng họ cũng cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng 
ta phải cung cấp cho những nhân viên này sự hỗ trợ mà họ cần bằng việc cho phép các bác sĩ người 
nước ngoài được đào tạo, có trình độ tham gia cùng họ trên tuyến đầu chứ không phải ở bên lề.” 

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7&8, Thành Phố Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722
https://youtu.be/yZC_FPN7Wak


 

 

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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