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Thành Phố Brampton công nhận Tuần Lễ Công Tác Công Cộng Quốc Gia 
từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5 

 
 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 19 tháng 5 năm 2020) – Cho đến ngày 23 tháng 5, Thành Phố 
Brampton sẽ công nhận Tuần Lễ Công Tác Công Cộng Quốc Gia (NPWW) để tôn vinh vai trò quan 
trọng của các chuyên gia công tác công cộng trong cộng đồng của chúng ta. 
 
Trong khoảng thời gian Thành Phố ứng phó với COVID-19, đội ngũ Công Tác Công Cộng và Kỹ Thuật 
của thành phố đã luôn tiếp tục thực hiện những công tác quan trọng và thiết yếu trên tuyến đầu, bao 
gồm: xây dựng và bảo trì vỉa hè, cầu đường an toàn cho việc đi lại thiết yếu, quản lý tín hiệu và đèn 
đường, dọn dẹp mùa xuân, làm sạch hố ga và quét đường. 
 
Trong những năm trước, Thành Phố Brampton đã kỷ niệm NPWW bằng việc xây dựng nhận thức về 
cách ảnh hưởng của các dịch vụ công tác công cộng đến cộng đồng mỗi ngày, với một số hoạt động 
thú vị và hấp dẫn trong suốt tuần lễ đó. Mặc dù năm nay không có sự kiện trực tiếp nào, song Thành 
Phố khuyến khích cư dân tìm hiểu thêm về công việc quan trọng mà những chuyên gia này đang thực 
hiện để giữ Brampton an toàn, sạch sẽ và hoạt động. Theo dõi @CityBrampton trên Twitter, 
Facebook  và Instagram trong suốt tuần lễ hoặc truy cập www.brampton.ca để biết thêm thông tin. 
 
Trích dẫn 
  
“Từ việc kiểm soát nước mưa đến xây dựng cầu đường, các chuyên gia công tác công cộng đóng một 
vai trò quan trọng trong việc bảo trì thành phố trong suốt cả năm. Mặc dù năm nay chúng ta không thể 
kỷ niệm công việc của họ thông qua các sự kiện thường niên, song tôi rất biết ơn họ vì đã làm việc 
không ngừng nghỉ để giúp Brampton thành một thành phố an toàn và lành mạnh.” 

− Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton  
 

“Tuần Lễ Công Tác Công Cộng Quốc Gia là một lời nhắc nhở ân cần về vai trò quan trọng của các 
công tác công cộng trong việc hỗ trợ chất lượng cuộc sống trong cộng đồng chúng ta. Nhờ vào sự làm 
việc chăm chỉ của đội ngũ này, cư dân của chúng tôi có thể thực hiện những chuyến đi thiết yếu, đạp 
xe đạp và đi dạo trong khu phố của họ trong những thời điểm khó khăn này.” 

− Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Công Tác Công Cộng và Kỹ 
Thuật 

 
“Ngoài việc giữ cho cộng đồng chúng ta lành mạnh và an toàn, đội ngũ Công Tác Công Cộng và Kỹ 
Thuật của chúng tôi còn được xây dựng dựa trên cam kết biến Brampton thành một thành phố Xanh. 
Thông qua việc hỗ trợ các dự án giao thông tích cực như làn đường tạm thời dành cho xe đạp mới ra 
mắt, sử dụng các thiết bị dọn tuyết đặc thù để giảm khí thải, môi trường vẫn là trọng tâm công việc của 
họ.” 

− Pat Fortini, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Công Tác Công Cộng và Kỹ 
Thuật 

 
“Trong suốt cả năm, đội ngũ Công Tác Công Cộng và Kỹ Thuật của chúng tôi đã đóng một vai trò 
không thể thiếu trong việc giữ cho Brampton an toàn, sạch sẽ và hoạt động. Nhân Tuần Lễ Công Tác 
Công Cộng Quốc Gia này, tôi muốn cảm ơn đội ngũ nhân viên tuyến đầu tận tụy vì đã liên tục cung 
cấp các dịch vụ thiết yếu và quan trọng mà cộng đồng cần mỗi ngày.” 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|e6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637251575912226817&sdata=DW/JXQcOSkcaP9oxl/dXvVwBwHp2Do7P1IPXCrVPhVs=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|e6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637251575912226817&sdata=7kvsQD/UAnyYwQXYuLFMNTLFEpLBVuZFuA9ALrNQ8SE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.instagram.com/CityBrampton&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|e6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637251575912236816&sdata=b39shsouWrkAbPb7wFn9veN7kQlHIUE5/r+bnYoYMmU=&reserved=0
http://www.brampton.ca/
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