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THÔNG BÁO KHẨN CẤP   

Thành phố hỗ trợ dịch vụ nhận hàng trên lề đường cho các doanh nghiệp 
tại Khu Trung Tâm Brampton  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 30 tháng 7 năm 2020) – Tuần này, Thành Phố Brampton đã đưa vào 
hoạt động các khu vực đỗ xe nhận hàng trên lề đường mới trong khu trung tâm để giúp hỗ trợ các 
doanh nghiệp và cư dân địa phương. 

Khi các doanh nghiệp điều chỉnh theo tác động của COVID-19 và chuyển sang cung cấp dịch vụ trực 
tuyến, việc nhận và giao hàng trên lề đường đang được khuyến khích để giúp bảo vệ sức khỏe và sự 
an toàn của khách hàng và cộng đồng. 

Nhận thấy nhu cầu đỗ xe trong khu trung tâm ngày càng tăng và qua tham khảo ý kiến với Hiệp Hội 
Cải Thiện Doanh Nghiệp Khu Trung Tâm Brampton (Downtown Brampton Business Improvement 
Association, BIA), Thành Phố đã phê duyệt việc sử dụng “Khu Vực Chất Hàng” làm bãi đỗ xe nhận 
hàng trên lề đường với nỗ lực giữ an toàn cho doanh nghiệp, khách hàng và cư dân. Để giúp nâng cao 
ý thức, các biển hiệu đã được lắp đặt để chỉ rõ khu vực nào có thể được sử dụng để đỗ xe nhận hàng 
trên lề đường trong 15 phút. Các địa điểm bao gồm:  

• 46 Queen St. East 
• 12 Queen St. East 
• Main St. North - Garden Square 

• Main St. North - Garden Square 

• 24 Main St. South 

• 74 Queen St. West 

Trong suốt quá trình ứng phó với COVID-19, Thành Phố đã đưa ra các biện pháp để giúp hỗ trợ các 
doanh nghiệp địa phương trong việc phục hồi và đảm bảo họ có thể hoạt động an toàn: 

• Ngày 13 tháng 5,  Hội Đồng Brampton tán thành Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế làm khuôn khổ 
để Thành Phố triển khai việc khởi động lại nền kinh tế địa phương.  

• Ngày 20 tháng 5, Thành Phố Brampton đã khởi động chiến dịch “Hỗ Trợ Địa Phương” để 
khuyến khích cư dân Mua Sắm, Ăn Uống, Tặng Biếu và Hỗ Trợ Địa Phương. 

• Vào ngày 29 tháng 5, Brampton là một trong những đô thị đầu tiên ở Canada tuyên bố tham gia 
vào chương trình ShopHERE. 

• Vào ngày 24 tháng 6, Thành Phố triển khai chương trình Patio Brampton (Hiên Nhà 
Brampton) cho phép các nhà hàng và quán bar trong thành phố mở rộng Hiên và duy trì giữ 
khoảng cách tiếp xúc bên ngoài. Thông qua chương trình Patio Brampton, nhiều cư dân đã có 
thể ra ngoài để tận hưởng thời tiết mùa hè và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương. Đến nay, 
đã có 38 đơn đăng ký được phê duyệt thông qua chương trình Patio Brampton. 

Trích dẫn 

“Chúng tôi đã đang làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương trong suốt đại 
dịch, và những khu vực đỗ xe nhận hàng trên lề đường mới này sẽ giúp khách hàng dễ dàng mua sắm 
tại doanh nghiệp địa phương yêu thích của họ một cách an toàn. Tất cả chúng ta hãy cùng tiếp tục Hỗ 
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Trợ Địa Phương và giúp cộng đồng và nền kinh tế của chúng ta phục hồi sau những thời điểm khó 
khăn này.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế đã hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp địa phương để giúp 
họ điều hướng tác động của COVID-19, và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách hỗ trợ cộng đồng doanh 
nghiệp khi chúng ta bước sang Giai Đoạn 3 của việc mở cửa trở lại và phục hồi của tỉnh bang.” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Đồng Chủ Trì, Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ 
Kinh Tế; Thành Phố Brampton 

“Khu vực đỗ xe nhận hàng trên lề đường là một ví dụ khác về các bước mà chúng tôi đã thực hiện để 
hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương trên toàn thành phố. Những doanh nghiệp này là trụ cột chính của 
cộng đồng và là một phần không thể thiếu trong nền kinh tế của chúng ta. Hơn bao giờ hết, việc chúng 
ta Hỗ Trợ Địa Phương để giúp thành phố phục hồi sau các tác động của COVID-19 là rất quan trọng.” 

- Michael Palleschi, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 2 & 6; Đồng Chủ Trì, Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ 
Trợ Kinh Tế; Thành Phố Brampton 

“Nhân viên Hội Đồng và Thành Phố đã khám phá ra những cách sáng tạo và an toàn để giúp hỗ trợ 
các doanh nghiệp địa phương khi họ ứng phó với các tác động đang diễn ra của COVID-19. Thông 
qua việc liên tục gắn kết với cộng đồng doanh nghiệp địa phương và các bên liên quan, chúng tôi sẽ 
tiếp tục nghiên cứu các giải pháp mới để hỗ trợ Brampton mở cửa trở lại và phục hồi hoàn toàn.” 

- 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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