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Thành Phố công nhận Ngày Tôn Vinh Người Cao Tuổi đầu tiên trong tháng 
6 là Tháng Người Cao Tuổi tại Brampton 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 16 tháng 6 năm 2020) – Vào ngày 27 tháng 5, Hội Đồng Thành Phố 
Brampton đã thông qua kiến nghị ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi tại Brampton bằng 
cách dành một ngày kỷ niệm riêng. Năm nay, với sự hướng dẫn của Hội Đồng Công Dân Người Cao 
Tuổi Brampton, ngày 19 tháng 6 được tuyên bố là Ngày Tôn Vinh Người Cao Tuổi tại Brampton, như 
một phần của lễ kỷ niệm Tháng Người Cao Tuổi trong tháng 6. 

Một Cuộc Trò Chuyện Qua Điện Thoại đặc biệt nhân Ngày Tôn Vinh Người Cao Tuổi sẽ được tổ chức 
vào ngày 19 tháng 6, từ 11 giờ sáng đến trưa. Chương trình sẽ bao gồm lời phát biểu hoan nghênh từ 
Thị Trưởng Patrick Brown, một màn trình diễn được ghi hình trước của Ban Nhạc Hòa Nhạc Brampton 
và một bài thuyết trình truyền cảm hứng từ các vận động viên tham gia Paralympic và Nhà Vô Địch 
Thế Giới Jeff Adams. Khi chúng ta tiếp tục tìm cách vượt qua những thách thức của đại dịch COVID-
19, đây cũng sẽ là cơ hội để người cao tuổi nói chuyện với Peel Health Health và các Ủy Viên Hội 
Đồng Khu Vực Pat Fortini và Gurpreet Dhillon, đồng lãnh đạo Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Người 
Cao Tuổi COVID-19 . 

Để tham gia cuộc gọi, người cao tuổi có thể gọi số 311 để đăng ký số điện thoại của họ trước Thứ 
Năm ngày 18 tháng 6. Một buổi phát thanh trực tiếp sẽ có sẵn trực tuyến. 

Tháng 6 là Tháng Người Cao Tuổi tại Brampton 

Hoạt động trực tuyến cho người cao tuổi 
Sẵn có một loạt các hoạt động trực tuyến được tạo ra cho người cao tuổi trực tuyến, bao gồm video 
tập thể dục, phiếu hoạt động, câu đố và nhiều hơn nữa tại www.brampton.ca/recreation. 

Dự án bức tranh khảm cộng đồng 
Người cao tuổi được khuyến khích tham gia vào một dự án bức tranh cộng đồng đầy ý nghĩa để nắm 
được ý nghĩa của “tình bạn cộng đồng” đối với họ. Ngay sau khi đăng ký, người tham gia sẽ nhận 
được một bộ mỹ thuật bao gồm một viên gạch sứ 4’ x 4’, bộ màu vẽ acrylic và cọ vẽ. Cho dù đây là 
một thông điệp hay một hình minh họa thì người cao tuổi đều có thể làm nổi bật cách hiểu của họ về 
“tình bạn” theo cách họ muốn. Tình nguyện viên của thành phố sẽ thu thập gạch và trưng bày bức 
tranh khảm hoàn chỉnh ở một địa điểm công cộng vào tháng 7. Người cao niên có thể đăng ký nhận 
vật tư bằng cách gọi số 311 hoặc gửi email đến địa chỉ covid19seniors@brampton.ca. Thời hạn đăng 
ký là ngày 19 tháng 6. Thông tin chi tiết có sẵn tại www.brampton.ca/recreation.  

Quán Café cho Người Cao Tuổi: Trò Chuyện Qua Gọi Điện 
Để vượt qua cảm giác bị cô lập do các biện pháp giữ khoảng cách tiếp xúc của COVID-19, người cao 
tuổi giờ đây có thể kết nối và giao tiếp với những người cao tuổi khác tại nhà một cách thoải mái. 
Thông qua một chương trình gọi điện thoại miễn phí được Thành Phố Brampton tạo điều kiện, người 
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cao tuổi có thể thảo luận về một chủ đề cụ thể, chơi trò chơi hoặc tham gia vào các cuộc trò chuyện 
chung. Người cao tuổi có thể gọi 905.874.3348 để thiết lập ngày và giờ phù hợp với họ. 

Hỗ trợ bổ sung cho người cao tuổi trong COVID-19 
Trong đại dịch COVID-19, Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Người Cao Tuổi COVID-19 đã hỗ trợ những 
người cao tuổi có nhu cầu giao hàng tạp hóa tận nhà. Người cao tuổi có thể đặt hàng tạp hóa bằng 
cách gọi số 311 hoặc gửi email đến địa chỉ covid19seniors@brampton.ca. Đối với những người không 
có thẻ thanh toán, Thành Phố sẽ thanh toán thay mặt họ thông qua các đối tác tạp hóa. Các tình 
nguyện viên sẽ để hàng tạp hóa ở trước cửa nhà cư dân, và hóa đơn mua hàng của cư dân sẽ được 
gửi cho họ để thanh toán trong vòng 30 ngày. 
 
Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Người Cao Tuổi đã trả lời hơn 690 câu hỏi và đã hoàn thành hơn 200 
lượt giao hàng tạp hóa và thuốc cho người cao tuổi ở Brampton để đối phó với COVID-19. Khoảng 
1.600 gói chăm sóc với Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân đang được phân phát cho người cao tuổi và đã thu 
hút hơn 90 nhóm người cao tuổi tham gia tại Brampton thông qua Ủy Ban Thân Thiện với Người Cao 
Tuổi của Thành Phố. 

Người cao tuổi có thể liên hệ với Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Người Cao Tuổi bất cứ lúc nào bằng 
cách gọi tới số 311 hoặc gửi email tới covid19seniors@brampton.ca để được hỗ trợ trong thời gian 
khó khăn này. 

Tình hình chung 
Thành Phố Brampton tiếp tục gắn kết và tôn vinh cộng đồng người cao tuổi sống trong cộng đồng của 
chúng ta. Thông qua Chiến Lược Thân Thiện với Người Cao Tuổi, Thành Phố tập trung vào việc đáp 
ứng các nhu cầu đặc biệt của cư dân trong mọi giai đoạn của đời sống, thông qua việc phát triển và 
thiết kế các cộng đồng hoàn chỉnh, bền vững. Đây là năm thứ 36  Tỉnh Bang Ontario công nhận tháng 
6 là Tháng của Người Cao tuổi. 
 
Trích dẫn 
“Người cao tuổi chiếm gần 11 phần trăm trong cộng đồng đa dạng và phát triển của Brampton, và tôi 
tự hào được tôn vinh những người lớn tuổi của chúng ta vào tháng 6 này. Brampton đi đầu trong việc 
cung cấp dịch vụ thân thiện với người cao tuổi, và người cao tuổi đóng một vai trò quan trọng trong 
việc định hình thành phố của chúng ta. Thành phố sẽ tiếp tục đảm bảo người cao tuổi cảm thấy được 
trân trọng và được gắn kết, và có các hỗ trợ cần thiết để duy trì khỏe mạnh. Tôi khuyến khích mọi 
người thực hiện nhiệm vụ của mình và tôn vinh người cao tuổi trong tháng này, đồng thời duy trì giữ 
khoảng cách tiếp xúc.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Người cao tuổi là nền tảng của cộng đồng và chúng ta đã có những bước tiến để công nhận và tôn 
vinh họ. Với sự hướng dẫn của Hội Đồng Công Dân Người Cao Tuổi Brampton, tôi tự hào khi nói rằng 
Hội Đồng Thành Phố Brampton đã nhất trí ủng hộ kiến nghị của tôi là tổ chức Ngày Người Cao Tuổi 
trong Tháng Người Cao Tuổi. Trong ngày dành riêng này, chúng tôi đảm bảo sẽ tập trung vào người 
cao tuổi và công nhận tất cả những thành tích của họ tại Brampton và hơn thế nữa.” 

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

“Hàng năm, nhân viên Thành Phố lên kế hoạch hoạt động để kỷ niệm Tháng Người Cao Tuổi vào 
tháng 6. Năm nay, Thành Phố đang thích ứng với những ảnh hưởng của COVID-19 bằng cách tham 
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gia các lễ kỷ niệm trực tuyến. Từ các cuộc trò chuyện qua điện thoại, các hoạt động trực tuyến, đến 
các video dạy tập thể dục, chúng tôi đang thu hút và kết nối người cao tuổi theo những cách có ý nghĩa 
trong suốt cả tháng.” 

- 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. 

 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & 
Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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