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Thành Phố triển khai Tổ Công Tác của Thị Trưởng về kế hoạch mở cửa lại 
các cơ sở và khôi phục các dịch vụ Thành Phố theo giai đoạn một cách an 

toàn   

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 22 tháng 4 năm 2020) – Hôm nay, Thành Phố đã thông báo về việc Tổ 
Công Tác của Thị Trưởng sẽ bắt đầu quá trình lập kế hoạch chi tiết cho việc có thể mở cửa lại các cơ 
sở Thành Phố và dần dần khôi phục lại các chương trình và dịch vụ bị ảnh hưởng, đồng thời tiếp tục 
ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. 

Dưới sự dẫn dắt của Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Martin Medeiros và sự chỉ đạo của Văn Phòng Quản 
Lý Khẩn Cấp của Brampton, tổ công tác sẽ tập trung vào việc mở cửa lại các cơ sở của Thành Phố 
một cách an toàn và thận trọng. Tổ sẽ tư vấn về các quy trình để hướng dẫn các lực lượng đặc nhiệm 
COVID-19 chuyên môn trong quá trình phục hồi theo giai đoạn để cư dân, doanh nghiệp và nhân viên 
có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mà họ cần. Tổ sẽ dẫn dắt cuộc tham vấn của bên liên quan với 
các cấp chính quyền khác nhau, những nhóm người dùng thể thao và nghệ thuật và các hiệp hội cư 
dân về nhu cầu an toàn và kết quả mong muốn của họ. 

Với tư cách là Chủ Tịch Dịch Vụ Nhân Sinh của Vùng Peel, Ủy Viên Hội Đồng Medeiros và tổ công tác 
sẽ dựa trên lời khuyên từ Peel Public Health, Chính Quyền Ontario và Chính Phủ Canada, và hợp tác 
với bốn Lực Lượng Đặc Nhiệm của Thị Trưởng trong Thành Phố. Tổ sẽ thông báo cho Thị Trưởng 
những ý kiến đóng góp của cư dân và cộng đồng doanh nghiệp về việc tiếp cận các dịch vụ của Thành 
Phố, những thay đổi dịch vụ cần thiết theo lời khuyên của các quan chức y tế và những cơ hội về cách 
thức mới mà Thành Phố có thể tiến hành kinh doanh. Tổ cũng sẽ nghiên cứu một loạt các cơ hội tài trợ 
có sẵn từ các cấp chính quyền khác, giúp giảm thiểu tác động tài chính của COVID19 đối với các hoạt 
động của Thành Phố. 

Những thông tin chi tiết và lời khuyên này sẽ được chia sẻ với Thị Trưởng và được Hội Đồng Thành 
Phố xem xét trong tương lai. 

Vào ngày 16 tháng 3, Thành Phố đã đóng cửa các cơ sở của Thành Phố bao gồm Tòa Thị Chính và 
hủy bỏ một số chương trình và sự kiện. Một Tình Trạng Khẩn Cấp đã được công bố tại Thành Phố 
Brampton vào ngày 24 tháng 3. Việc đóng cửa tiếp theo xảy ra kể từ thời điểm đó và việc hủy bỏ sự 
kiện và các lễ hội của Thành Phố có hiệu lực cho đến ngày 2 tháng 7 năm 2020. Các cơ sở của Thành 
Phố vẫn sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới vào thời điểm này. 

Để biết các cập nhật mới nhất và các câu hỏi thường gặp (FAQ), vui lòng truy 

cập: www.brampton.ca/COVID19. 

Trích dẫn 

“Thông báo của Tỉnh Bang vào đầu tuần này về tiến độ đạt được là dấu hiệu của cả sự hy vọng và nỗ 
lực của nhiều người. Tôi được khuyến khích bởi hành động tập thể cộng đồng của chúng ta nhưng tôi 

http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

biết rằng chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để chiến đấu chống lại vi-rút này. Mặc dù trọng tâm 
của chúng tôi chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang mở cửa lại Thành Phố, song ưu tiên hàng đầu của 
chúng tôi vẫn là sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Tất cả chúng ta đều có vai trò trong sự hồi 
phục này và tôi xin nhắc cư dân hãy tiếp tục thực hành giữ khoảng cách tiếp xúc và làm theo lời 
khuyên của Peel Public Health.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Cư dân và doanh nghiệp Brampton rất chăm chỉ và kiên cường. Cùng nhau, chúng tôi sẽ vạch ra một 
lộ trình mở cửa lại Tòa Thị Chính để cung cấp các dịch vụ quan trọng mà cư dân tin tưởng, đồng thời 
thực hiện theo cách an toàn và theo giai đoạn. Tổ Tư Vấn cho Thị Trưởng sẽ đưa ra lời khuyên đảm 
bảo chúng tôi tiếp tục mang lại những hỗ trợ do Lực Lượng Đặc Nhiệm cung cấp và xây dựng hướng 
tiếp cận thận trọng nhằm khôi phục phạm vi dịch vụ mà Thành Phố cung cấp để hỗ trợ cho cuộc sống 
hàng ngày của chúng ta.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4 

“Việc mở cửa lại Thành Phố sẽ đòi hỏi một kế hoạch cẩn thận gồm nhiều yếu tố và ưu tiên lời khuyên 
của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Việc thành lập tổ công tác này vào thời điểm hiện tại sẽ cho 
đội ngũ của chúng tôi thời gian cần thiết để phát triển hướng tiếp cận một cách kỹ lưỡng và đảm bảo 
rằng khi đến thời điểm an toàn, chúng tôi sẽ được chuẩn bị đầy đủ để mở cửa lại các cơ sở và tiếp tục 
kinh doanh và chương trình”. 

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