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Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc chuẩn bị sẵn sàng 
Thành Phố Brampton công nhận Tuần Chuẩn Bị Cho Tình Trạng Khẩn Cấp từ ngày 3 

đến ngày 9 tháng 5 năm 2020 
 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 4 tháng 5 năm 2020) – Từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 5, Thành Phố công 
nhận Tuần Chuẩn Bị Cho Tình Trạng Khẩn Cấp (Emergency Preparedness Week, EPW) Năm nay, 
trước đại dịch COVID-19, Thành Phố muốn nhắc nhở cư dân một điều quan trọng hơn bao giờ hết, đó 
là tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc đảm bảo chúng ta được an toàn và trong tình trạng chuẩn bị 
sẵn sàng. 

Cư dân đang giúp đỡ bảo vệ chính mình và cộng đồng khỏi sự lây lan của COVID-19 bằng việc cập 
nhật thông tin, duy trì giữ khoảng cách tiếp xúc và làm theo hướng dẫn của Cơ Quan Sức Khỏe Công 
Cộng của Peel (Peel Public Health). Thành Phố khuyến khích cư dân tiếp tục thực hiện những nỗ lực 
này nhằm giúp Brampton được an toàn. 

Thành Phố cũng cảm ơn đội Quản Lý Khẩn Cấp và các đối tác cộng đồng đã thực hiện kế hoạch trong 
thời điểm này và tiếp tục làm việc cùng nhau để bảo vệ sự an toàn của cộng đồng chúng ta trong tình 
trạng khẩn cấp về COVID-19. 

Hàng năm, EPW là thời điểm để nhắc nhở cư dân đánh giá Hướng Dẫn Chuẩn Bị Cho Tình Trạng 
Khẩn Cấp của Brampton và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra, bao gồm thời 
tiết cực đoan, lũ lụt và mất điện. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập www.brampton.ca/prepared. 

Trích dẫn 

“Toàn bộ đội ngũ tại Thành Phố đã làm việc không ngừng nghỉ cùng với các đối tác của chúng tôi để 
đảm bảo cho sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng trong khi chúng tôi ứng phó với COVID-19. Việc 
luôn cập nhật thông tin cho mọi người và đảm bảo việc ứng phó được phối hợp là một công sức không 
hề nhỏ. Tôi muốn khen ngợi Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Brampton và nhân viên Quản Lý Khẩn 
Cấp tại Vùng Peel vì những nỗ lực của họ trong việc đảm bảo rằng tất cả chúng ta đang hợp tác cùng 
nhau để chống lại sự lây lan của COVID-19.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton  

“Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc ứng phó với COVID-19. Xin cảm ơn các cư dân vì đã đóng 
vai trò quan trọng trong việc giữ cho cộng đồng chúng ta được an toàn bằng việc giữ khoảng cách tiếp 
xúc và giúp dừng sự lây lan của chủng vi-rút này.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Khu Vực Khu 1&5; Chủ Tịch, Ủy Ban Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố 
Brampton 

“Sự ứng phó trơn tru của Thành Phố đối với COVID-19 là kết quả của sự chuẩn bị và thực hành của 
nhân viên, cùng với các đối tác của chúng tôi. Từ việc diễn tập tình trạng khẩn cấp tới các hoạt động 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBOfPYNN1GkeuFQyJzgGiHPruYYx0Y6T-2B8MZblObytbeRQdrogRdcHbodzsNIxeWwqmwBYBF-2BWE7nlHt-2BC7JNAWp5DAHO9aGg4FBbLeBILCKw-3D-3DpylS_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpURURxrnekMocajkw4GtswDCoRi2RIYlKbajoyYGb-2FUIT8FKJ8V2shh6grVksPpHJRqgT4hYSaSVLylBA5vAsqBiQjuIyf6m1uAgSoQhzoavLEUVNfXvRZmckq-2B9XHzdFEyrA3WT4jgWDUoOD4PWJYizj6ExeQ9cTDYpnTyRvyt8cMc-2Fj4lA11Xi-2BlQNO0fwk3w7832hWAJ4donlZ6WjoImNKFRD6OfAWEECfL08b6Z84wYqyhMg2FmK-2BW5dGIQpM-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|0661bfaf16a24f90862908d7f05bbfa2|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637242150054420950&sdata=NJUodTYYdO2ndRgbEd6Src9QpzfPiTqHx+S5W1UPvAg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBOfPYNN1GkeuFQyJzgGiHPruYYx0Y6T-2B8MZblObytbeRQdrogRdcHbodzsNIxeWwqmwBYBF-2BWE7nlHt-2BC7JNAWp5DAHO9aGg4FBbLeBILCKw-3D-3DpylS_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpURURxrnekMocajkw4GtswDCoRi2RIYlKbajoyYGb-2FUIT8FKJ8V2shh6grVksPpHJRqgT4hYSaSVLylBA5vAsqBiQjuIyf6m1uAgSoQhzoavLEUVNfXvRZmckq-2B9XHzdFEyrA3WT4jgWDUoOD4PWJYizj6ExeQ9cTDYpnTyRvyt8cMc-2Fj4lA11Xi-2BlQNO0fwk3w7832hWAJ4donlZ6WjoImNKFRD6OfAWEECfL08b6Z84wYqyhMg2FmK-2BW5dGIQpM-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|0661bfaf16a24f90862908d7f05bbfa2|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637242150054420950&sdata=NJUodTYYdO2ndRgbEd6Src9QpzfPiTqHx+S5W1UPvAg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9hhZTvW8-2Bth47MHXxAzHs-2B-2FSgem7f3OPwlofMh1IONRJlQfa_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpURURxrnekMocajkw4GtswDCoRi2RIYlKbajoyYGb-2FUIT8FKJ8V2shh6grVksPpHJRqgT4hYSaSVLylBA5vAsqBiQjuIyf6m1uAgSoQhzoapyzp58TLBBnq-2FSPPdKAPGhua2tbjR-2F4P4aAnm7jOilbfUrTzzL27Z55CfasifkxGt-2BTBtqE3-2BWQ-2FxXVnCLfpB9Moe0VlH70rShC9xQgphnTo9FcyC91FoPft71ugslWTug4yor1nBV7MSH23LJgwtY-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|0661bfaf16a24f90862908d7f05bbfa2|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637242150054430942&sdata=uJ//ccPREDdBgrgd8MrJoaLnJVADHQCGMkP1b/oEh/g=&reserved=0


 

 

chuẩn bị và giáo dục liên tục, Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Brampton đảm bảo mọi bộ phận đều sẵn 
sàng ứng phó với bất kỳ tình trạng khẩn cấp nào trong cộng đồng của chúng ta.” 

- Jeff Bowman, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 3 & 4; Thành Viên, Ủy Ban Chương Trình Quản Lý 
Khẩn Cấp, Thành Phố Brampton  

“Tuần Chuẩn Bị Cho Tình Trạng Khẩn Cấp này không giống với bất kỳ tuần nào khác vì đội ngũ của 
chúng tôi đang ứng phó với tình trạng thực tế của đại dịch COVID-19. Xin cảm ơn những nỗ lực phối 
hợp và lên kế hoạch không ngừng của đội Quản Lý Khẩn Cấp, cũng như cam kết của cư dân và doanh 
nghiệp trong việc phối hợp với chúng tôi để chống lại chủng vi-rút này, chúng tôi rất mong chờ vào 
tương lai và kế hoạch mở cửa lại sắp tới của Thành Phố. Chúng tôi yêu cầu mọi người duy trì việc 
chuẩn bị sẵn sàng và tiếp tục làm theo lời khuyên của các chuyên gia về chăm sóc sức khỏe và tình 
trạng khẩn cấp để đảm bảo khả năng phục hồi và sự an toàn của cộng đồng.” 

- 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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