
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
 

Thành Phố kéo dài việc đóng cửa và hủy bỏ dẫn đến  
việc tạm ngưng việc làm trong các ngành dịch vụ không thiết yếu 

 
BRAMPTON, ONTARIO  (Ngày 17 tháng 4 năm 2020) – Do việc đóng cửa kéo dài các cơ sở và hủy 
bỏ chương trình để ứng phó với COVID-19, Thành Phố Brampton đã đưa ra quyết định khó khăn khi 
tạm thời ngưng việc làm của khoảng 2.000 nhân viên bán thời gian, tạm thời/không cố định và nhân 
viên thời vụ trong các ngành dịch vụ không cần thiết và không quan trọng có hiệu lực từ ngày 18 tháng 
4 năm 2020. 
 
Đây là một biện pháp tạm thời và Thành Phố hy vọng sẽ đưa những nhân viên này sẽ trở lại Thành 
Phố ngay khi chúng tôi có thể tiếp tục các chương trình và dịch vụ khác nhau. 
 
Tạm thời, Thành Phố vẫn cam kết cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho những nhân viên bị ảnh hưởng và 
dự kiến rằng nhiều người sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính từ các chương trình phúc lợi của Chính 
Phủ Canada. 
 
Đầu tuần này, với sự chỉ đạo của Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp (Emergency Management Office) 
Brampton và Peel Public Health, Thành Phố đã thông báo rằng tất cả các lễ hội, sự kiện, buổi biểu diễn 
và giấy phép tổ chức sự kiện cộng đồng của Thành Phố tại các cơ sở và trung tâm biểu diễn nghệ 
thuật của Thành Phố, sẽ bị hủy cho đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2020. Thông báo này theo sau thông 
báo ngày 27 tháng 3 năm 2020, rằng Tòa Thị Chính và tất cả các cơ sở khác của Thành Phố 
Brampton sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.  
 
Thành Phố sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết yếu và quan trọng bao gồm: Dịch Vụ Cứu Hỏa và 
Khẩn Cấp, Giao Thông Vận Tải, Thực Thi Quy Định, Dịch Vụ Động Vật, Vận Hành và Bảo Trì Công 
Trình, Hoạt Động Công Viên và Lâm Nghiệp, Dịch Vụ An Ninh, Đăng Ký Kế Hoạch Địa Điểm, Giấy 
Phép/Kiểm Tra Xây Dựng, Sửa Đổi Kế Hoạch Chính Thức (OPAs) và Đăng Ký Quy Hoạch Tái Phân 
Vùng, 311 và chức năng Hành Chính/Kỹ Thuật. 
 
Để biết những cập nhật mới nhất và các câu hỏi thường gặp (FAQ), vui lòng truy cập: 
www.brampton.ca/COVID19. 
 
Trích dẫn 
 
“Đây chắc chắn là một trong những thời điểm thử thách nhất mà Thành Phố từng gặp phải, điều này 
khiến chúng tôi phải đưa ra những quyết định khó khăn nhưng cần thiết. Việc đóng cửa kéo dài các cơ 
sở Thành Phố có nghĩa là một sự thay đổi trong cách chúng tôi cung cấp các chương trình và dịch vụ. 
Trọng tâm của chúng tôi vẫn là một ứng phó bền vững giúp giảm bớt các tác động tiêu cực, lâu dài của 
đại dịch này, đồng thời cho phép chúng tôi bảo vệ sự an toàn của cộng đồng và cung cấp các dịch vụ 
thiết yếu và quan trọng cho cư dân.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Giống như nhiều tổ chức trên khắp cả nước, chúng tôi đang tích cực ứng phó và giảm thiểu các tác 
động khác nhau của cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi vẫn cam kết đảm bảo nhân viên có thể tiếp cận 
các dịch vụ hỗ trợ mà họ cần trong thời gian này. Tôi cũng muốn đảm bảo với mọi người rằng quyết 
định khó khăn này là kết quả trực tiếp của việc đóng cửa và hủy bỏ trong ứng phó với COVID-19 và 
không phản ánh những đóng góp của các nhân viên bị ảnh hưởng, họ vẫn là một phần giá trị trong đội 
ngũ của chúng tôi.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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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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