
 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP    

            
Brampton được công nhận là một trong những cộng đồng thân thiện nhất 

cho thanh thiếu niên ở Ontario 

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 7 tháng 5 năm 2020) – Thành Phố Brampton một lần nữa nhận 
được danh hiệu Cộng Đồng Thân Thiện Cho Thanh Thiếu Niên Hạng Bạch Kim từ Play 
Works, một chương trình được hỗ trợ bởi Công Viên Và Giải Trí Ontario. 
 
Đây là lần thứ ba Thành Phố được công nhận vì cam kết xuất sắc trong việc mang lại cơ hội 
tăng trưởng và phát triển cho thanh thiếu niên, và là một trong ba cộng đồng nhận được danh 
hiệu bạch kim hàng đầu trong năm nay. 
 
Danh hiệu Cộng Đồng Thân Thiện Cho Thanh Thiếu Niên được cấp ba năm một lần cho các 
cộng đồng trên khắp Ontario, nhận ra các nhu cầu đặc biệt của thanh thiếu niên từ 13 đến 19 
tuổi và đảm bảo thanh thiếu niên có quyền tiếp cận liên tục đến các cơ hội lãnh đạo và gắn 
kết, từ nghệ thuật, giải trí đến sự tham gia của công dân. Các cộng đồng cần phải đáp ứng ít 
nhất bảy trong số mười tiêu chí thân thiện cho thanh thiếu niên. Những cộng đồng đáp ứng tất 
cả mười tiêu chí được trao trạng thái Bạch Kim. Hiện tại có 47 cộng đồng Ontario được công 
nhận là Thân Thiện Cho Thanh Thiếu Niên.  
 

Brampton là nhà của 58.800 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 19, trong đó 43.111 
người tham gia vào các chương trình thích hợp do Thành Phố lãnh đạo, chẳng hạn như các 
sự kiện Tuần Lễ Thanh Thiếu Niên Quốc Gia vào tháng 5.  
 
Một loạt các tổ chức thanh thiếu niên và đối tác dịch vụ của Brampton trong cộng đồng cũng 
đã đóng góp cho danh hiệu của năm nay. Nhấn vào đây để xem danh sách đầy đủ. 
 
Play Works là một nhóm các tổ chức quan tâm đến tương lai của thanh thiếu niên và đã hợp 
tác cùng nhau để tăng cường sự gắn kết của thanh thiếu niên trong các cộng đồng trên khắp 
Ontario. Các đối tác của Play Works bao gồm: 4-H Ontario; Mạng Lưới Nghệ Thuật cho Trẻ 
Em và Thanh Thiếu Niên; Câu Lạc Bộ dành cho Nam và Nữ ở Canada – Khu Vực Miền Trung; 
Ophea; Công Viên và Giải Trí Ontario; YMCA Ontario. 
 
Trích dẫn 
 
“Trong Tuần Lễ Thanh Thiếu Niên Quốc Gia, và là Thành Phố của Cơ Hội, chúng tôi cam kết 
cung cấp cho thanh thiếu niên không gian vô tận để học hỏi, phát triển và vui chơi. Chúng tôi 
tự hào vì một lần nữa đạt được danh hiệu Cộng Đồng Thân Thiện Cho Thanh Thiếu Niên ở 
Ontario và tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các đối tác cộng đồng xuất sắc của chúng tôi, những 
người đóng vai trò chính trong việc giúp có được danh hiệu này. Trong khoảng thời gian khó 
khăn này, tôi khuyến khích những người trẻ tuổi ở Brampton theo dõi các kênh xã hội của 
Thành Phố và truy cập brampton.ca để tiếp tục tham gia một loạt các hoạt động trực tuyến.” 
 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
http://www.playworkspartnership.ca/


 

 

 
“Gần đây, Thành Phố Brampton đã đưa ra Chiến Lược Gắn Kết Thanh Thiếu Niên đầu tiên, 
một chiến lược vì thanh thiếu niên, bởi thanh thiếu niên - độc nhất lần đầu tiên ở Ontario. 
Nhân viên thành phố tận tâm trong việc trao quyền cho thanh thiếu niên ở Brampton và chúng 
tôi sẽ tiếp tục thấu hiểu những mong muốn và nhu cầu của thanh thiếu niên khi phát triển các 
chương trình và sáng kiến. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được vinh dự này trong những 
năm tới cho việc liên tục gắn kết với thanh thiếu niên của chúng tôi.” 
 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 
“Những thành phố và thị trấn này đã thực hiện cách tiếp cận toàn cộng đồng để gắn kết thanh 
thiếu niên. Họ đã có những nỗ lực đáng kể để gặp gỡ thanh thiếu niên tại nơi ở của chúng và 
cho thanh thiếu niên cơ hội lên tiếng và một vai trò tích cực trong việc đưa ra quyết định. 
Chúng ta đang thấy những kết quả tuyệt vời khi thanh thiếu niên được trao quyền đảm nhận 
vai trò lãnh đạo và đóng góp cho sức khỏe và sự sống động tổng thể của trường học, khu phố 
và cộng đồng.” 
 

- Cathy Denyer, Giám Đốc Điều Hành, Công Viên và Giải Trí Ontario  
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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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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

