
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP   

Hợp tác để xây dựng một Brampton kết nối, bền vững hơn  

Thành Phố đảm bảo đầu tư hơn $45,3 triệu từ Chính Quyền Liên Bang và hơn $37,8 
triệu từ Chính Quyền Tỉnh Bang trong việc tài trợ cơ sở hạ tầng giao thông công cộng 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 28 tháng 7 năm 2020) – Hôm nay, Thị Trưởng Patrick Brown và Hội 
Đồng Thành Phố đã hoan nghênh một khoản đầu tư đáng kể từ Chính Phủ Canada và Chính Quyền 
Ontario sẽ trực tiếp hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng giao thông công cộng ở Brampton. 

Bà Catherine McKenna, Bộ Trưởng Bộ Cơ Sở Hạ Tầng và Cộng Đồng đã công bố khoản đầu tư của 
Chính Phủ Canada trên $45,3 triệu vào bốn dự án thông qua Luồng Cơ Sở Hạ Tầng Giao Thông Công 
Cộng (PTIS). 

Theo thông báo của Bộ Trưởng McKenna, Ông Mitchmeet Singh Sarkaria, Thứ Trưởng Bộ Doanh 
Nghiệp Nhỏ và Giảm Thói Quan Liêu, và Thành Viên của Nghị Viện Tỉnh Bang Nam Brampton, thay 
mặt cho Bà Laurie Scott, Bộ Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng của Ontario, tuyên bố Chính Quyền Ontario đang 
đóng góp hơn $37,8 triệu cho các dự án cơ sở hạ tầng giao thông công cộng. 

Thành Phố Brampton đang đóng góp hơn $30,2 triệu; tất cả cùng nhau thông qua kế hoạch Đầu tư vào 
cơ sở hạ tầng tại Canada. 

Bốn dự án bao gồm: 

• Dự Án Thay Thế Xe Buýt Giai Đoạn 2020-2021: Mua 32 xe buýt theo quy định để duy trì mức 
dịch vụ hiện có và thay thế số xe buýt đã cũ. 

o Khoản tài trợ của liên bang: $9.132.000 

o Khoản tài trợ của tỉnh bang: $7.609.239 

o Khoản tài trợ của đô thị: $6.088.761 

• Tân Trang Xe Buýt Giai Đoạn 2020-2024: Tân trang 300 xe buýt theo quy định, bao gồm sửa 
chữa và thay thế các phần chính như động cơ, hệ thống giảm xóc và phanh. 

o Khoản tài trợ của liên bang: $22.243.218 

o Khoản tài trợ của tỉnh bang: $18.534.161 

o Khoản tài trợ của đô thị: $14.830.666 

• Thay thế camera hành trình và máy quay video kỹ thuật số: Thêm các công nghệ mới hơn 
trên toàn bộ đội xe buýt. 

o Khoản tài trợ của liên bang: $2.000.000 

o Khoản tài trợ của tỉnh bang: $1.666.500 

o Khoản tài trợ của đô thị: $1.333.500 

• Trung Tâm Lưu Động Giao Thông của Trung Tâm Thành Phố: Một trung tâm giao thông 
mới sẽ tăng số lượng trạm xe buýt, tạo điều kiện cho nhiều dịch vụ, các nhà chờ xe buýt mới, 
khu vực chờ hơn, hạ giá nhiều hơn và bao gồm các yêu cầu nâng cấp trung tâm để duy trì hoạt 
động của xe buýt điện. 

o Khoản tài trợ của liên bang: $12.000.000 

o Khoản tài trợ của tỉnh bang: $9.999.000 

o Khoản tài trợ của đô thị: $8.001.000 



 

 

Trích dẫn 

“Các khoản đầu tư được công bố hôm nay sẽ giúp tăng khả năng và chất lượng của hệ thống giao 
thông đang phát triển nhanh chóng, cung cấp một giải pháp giao thông an toàn và lành mạnh hơn cho 
tất cả mọi người. Với sự giúp đỡ của các đối tác Liên Bang và Tỉnh Bang, chúng tôi có thể đầu tư vào 
cộng đồng của mình bằng cách hỗ trợ và phát triển cơ sở hạ tầng. Giao thông đáng tin cậy giúp tăng 
khả năng tiếp cận các dịch vụ và việc làm, giảm khí thải nhà kính và cải thiện sức khỏe tổng thể của 
cộng đồng. Tôi trông chờ vào việc tiếp tục hợp tác để hỗ trợ cộng đồng của chúng ta tại Brampton.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Thông báo của ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với thành phố của chúng ta. Bốn 
dự án này rất quan trọng đối với cộng đồng và những người phụ thuộc vào hệ thống Giao Thông. Đầu 
tư vào cơ sở hạ tầng giúp cải thiện chất lượng cuộc sống được cung cấp cho cộng đồng.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố 
Brampton 

“Khoản đầu tư này hôm nay, sẽ được sử dụng trực tiếp cho cộng đồng và sự phát triển trong tương lai 
của cộng đồng, việc làm này sẽ tác động đến cuộc sống của rất nhiều cư dân. Hỗ trợ một cộng đồng 
lành mạnh và bền vững hơn, khi chúng ta đầu tư vào cộng đồng của mình, mọi người đều được 
hưởng lợi ích.” 

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, 
Thành Phố Brampton 

“Brampton là nhà của một trong những hệ thống giao thông phát triển nhanh nhất ở Canada. Với sự hỗ 
trợ từ các đối tác Liên Bang và Tỉnh Bang, chúng tôi có thể cung cấp loại hình giao thông bền vững và 
dễ tiếp cận cho cư dân trong nhiều năm tới. Nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng là một khoản đầu tư 
quan trọng trong tương lai của cộng đồng chúng ta. Chúng tôi cam kết xây dựng các mối quan hệ đối 
tác này để giải quyết các nhu cầu của thành phố.” 

- 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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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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