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Thành Phố tìm kiếm phản hồi của cộng đồng về kế hoạch mở cửa trở lại và 

phục hồi 
 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 12 tháng 5 năm 2020) – Tổ Công Tác Mở Cửa Trở Lại và Phục Hồi của 
Thị Trưởng đã bắt đầu tham gia vào cộng đồng để đảm bảo rằng việc mở cửa trở lại của Thành Phố 
đáp ứng nhu cầu dịch vụ và an toàn của cộng đồng và nhân viên.  
 
Điều này sẽ bao gồm một loạt các buổi thảo luận với các nhóm người dùng, các doanh nghiệp và 
nhóm cộng đồng cụ thể. Vào ngày 13 tháng 5, buổi thảo luận đầu tiên sẽ được tổ chức với các nhóm 
thể thao.   
 
Cộng đồng Brampton cũng được mời chia sẻ phản hồi của họ bằng cách tham gia vào cuộc khảo sát 
Mở Cửa Trở Lại và Phục Hồi mới được công bố trực tuyến tại đây, hoặc bằng cách kết nối qua email 
tại covid19reopencity@brampton.ca. 
 
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.  
  
Để biết thêm thông tin về những gì Thành Phố Brampton đang thực hiện để ứng phó với COVID-19, 
vui lòng truy cậpwww.brampton.ca/COVID19.  
  
Trích dẫn 
  
“Phát triển các kế hoạch cho việc mở cửa trở lại và phục hồi Thành Phố sắp tới của chúng tôi phụ 
thuộc vào sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác và hướng dẫn của Tỉnh Bang và Cơ Quan Sức Khỏe 
Công Cộng của Peel (Peel Public Health). Mục dịch của chúng tôi là thiết lập phản ứng phối hợp nhằm 
duy trì động lực trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Tôi rất biết ơn sự cam kết và chăm chỉ 
của cộng đồng và yêu cầu sự hỗ trợ liên tục của họ khi chúng tôi tiếp tục ứng phó.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Việc thiết lập một kế hoạch cẩn thận, an toàn để dần mở cửa trở lại và phục hồi Thành Phố đang 
được thực hiện tốt. Chúng tôi đang dựa vào sự hỗ trợ liên tục và phản hồi của cộng đồng khi đẩy 
mạnh quá trình này. Tôi mong chờ các buổi thảo luận có ý nghĩa với các bên liên quan của Thành Phố 
sẽ giúp định hình các kế hoạch của chúng tôi và đảm bảo việc tiếp cận một cách toàn diện.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Trưởng Nhóm, Tổ Công Tác Mở Cửa 
Trở Lại và Phục Hồi của Thị Trưởng 
  

“Kể từ khi COVID-19 xuất hiện, Thành Phố đã thay đổi đáng kể việc cung cấp dịch vụ và chương trình. 
Trong quá trình hướng tới việc mở cửa trở lại và nối lại hoạt động sắp tới, trọng tâm của chúng tôi vẫn 
giữ nguyên - đó là sức khỏe thể chất và tinh thần của cộng đồng. Mục tiêu của chúng tôi là cân bằng 
cẩn thận nhu cầu của cư dân và tất cả các bên liên quan của Thành Phố trong lúc ưu tiên cho sức 
khỏe và an toàn.” 

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

https://letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
mailto:covid19reopencity@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19
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