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Không khoan dung việc lái xe quá tốc độ tại Brampton 

Hội Đồng Thành Phố Brampton phê duyệt kiến nghị tăng cường an toàn đường phố  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 13 tháng 7 năm 2020) – Vào ngày 8 tháng 7, Hội Đồng Thành Phố đã 
nhất trí phê duyệt việc triển khai Thực Thi Đo Tốc Độ Tự Động (ASE) trên khắp 200 địa điểm thường 
niên để giảm thiểu việc lái xe quá tốc độ và các sự cố liên quan đến giao thông, và tăng cường an toàn 
cho tất cả người đi đường tại Brampton. 

Hiện tại, có năm địa điểm có biển hiệu thông báo ASE sẽ được lắp đặt máy ảnh chậm nhất vào tháng 9 
năm 2020: 

• Khu 1: Vodden Street East (giữa Kennedy Road và Centre Street) 

• Khu 2: Richvale Drive North (giữa Kennedy Road và Sandalwood Parkway) 

• Khu 3: Ray Lawson Boulevard (giữa Hurontario Street và McLaughlin Road) 

• Khu 8: Avondale Boulevard (giữa Bramalea Road và Birchbank Road) 

• Khu 9: Fernforest Drive (giữa Bovaird Drive và Sandalwood Parkway) 

Thành Phố đang nỗ lực hướng tới việc thành lập thêm 25 Khu Vực An Toàn Cộng Đồng chậm nhất 
vào tháng 9 năm 2020. Nhân viên cũng sẽ bắt đầu mua thêm máy ảnh để hỗ trợ ASE trên toàn thành 
phố. Việc mua sắm được dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. 

Trong nỗ lực nâng cao nhận thức, các biển hiệu sẽ được lắp tại các điểm vào thành phố để thông báo 
cho người lái xe rằng ASE có hiệu lực và việc lái xe quá tốc độ không được khoan dung trong cộng 
đồng. 

Thông Tin Cơ Bản 

• ASE, được Tỉnh Bang lập pháp với các đô thị tham gia chọn lọc, sẽ tập trung vào việc tăng 
cường sự an toàn và yên tâm cho cộng đồng địa phương – đặc biệt đối với những người đi 
đường dễ bị tổn thương hơn, như trẻ em. 

• ASE là một hệ thống tự động sử dụng máy ảnh và thiết bị đo tốc độ để thực thi các giới hạn tốc 
độ. 

• ASE chỉ chụp và ghi lại hình ảnh các phương tiện đi quá giới hạn tốc độ quy định trong khu vực 
trường học và khu vực an toàn cộng đồng. Vé phạt được đưa đến cho chủ đăng ký phương 
tiện bất kể ai là người lái xe. 

• Pháp luật cho phép ASE được lắp đặt trong Khu Vực Trường Học hoặc Khu Vực An Toàn 
Cộng Đồng và trên các tuyến đường giới hạn tốc độ dưới 80 km một giờ. 

• Thành Phố Brampton là một trong những đô thị đầu tiên ở Ontario triển khai ASE, lắp đặt biển 
hiệu thông báo đầu tiên vào ngày 19 tháng 12 năm 2019. 

Để biết thêm thông tin về ASE, vui lòng nhấp vào đây. 

https://www.brampton.ca/en/residents/Roads/pedestrian-driver-safety/Pages/community-safety-zones.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.aseontario.com/&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|3f5b0fda592c4a1fca3308d82744676e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637302522065338184&sdata=YiRtXpWBf7B4pvRhnfTd73+2je8FaJ+aex9SYu7h/RI=&reserved=0


 

 

Trích dẫn 

“Chúng tôi hoàn toàn không khoan dung cho việc lái xe quá tốc độ ở Brampton và Hội Đồng của chúng 
tôi sẽ tiếp tục hành động để làm rõ thông điệp này. Thông qua các biện pháp như tăng cường Thực Thi 
Đo Tốc Độ Tự Động tại 200 địa điểm trên toàn thành phố, chúng tôi đang nỗ lực giảm thiểu sự cố xe cộ 
và tăng độ an toàn cho tất cả người đi đường, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Thông qua việc phê duyệt các địa điểm ASE bổ sung ở Brampton, chúng tôi đang báo hiệu cho tất cả 
những người lái xe rằng việc lái xe quá tốc độ không được dung thứ trong cộng đồng của chúng tôi và 
hãy nhớ đi đúng làn đường của mình. Sau khi đưa ASE vào thực hiện trên Vodden Street năm nay, 
Hội Đồng cũng đã triển khai làn đường dành cho xe đạp tạm thời gần đó để thúc đẩy và hỗ trợ giao 
thông an toàn chủ động. Ưu tiên của chúng tôi là tạo ra Đường Phố dành cho Mọi Người để chúng tôi 
có thể giúp tất cả cư dân Brampton di chuyển an toàn!” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Công Trình Công Cộng và Kỹ Thuật, 
Thành Phố Brampton 

“Thực Thi Đo Tốc Độ Tự Động là một lời nhắc nhở rằng tất cả chúng ta cần phải đi chậm lại và rằng tất 
cả chúng ta đều đóng một vai trò tích cực trong việc giữ an toàn cho cộng đồng. Là một trong những 
thành phố đầu tiên thực hiện ASE, chúng tôi đang chứng minh cho cư dân thấy rằng sức khỏe và sự 
an toàn của họ là ưu tiên hàng đầu.” 

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

“Nhóm Dịch Vụ Giao Thông và Bảo Trì Đường Bộ của chúng tôi đóng một vai trò thiết yếu và quan 
trọng trong việc đảm bảo đường phố, vỉa hè và hệ thống giao thông hoạt động an toàn và hiệu quả. 
Trước và trong đại dịch COVID-19, nhân viên của chúng tôi đã làm việc một cách thầm lặng để thực 
hiện Thực Thi Đo Tốc Độ Tự Động nhằm thúc đẩy và hỗ trợ sức khỏe 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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