
 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP   
 
 

Thành Phố Brampton chuẩn bị mở cửa trở lại các cơ sở của Thành Phố và 
tiếp tục lại các dịch vụ một cách an toàn 

  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 26 tháng 8 năm 2020) – Bắt đầu từ ngày 9 tháng 9, các cơ sở đoàn thể 
của Thành Phố bao gồm cả Tòa Thị Chính sẽ mở cửa trở lại đối với công chúng chỉ cho các dịch vụ 
trực tiếp theo lịch hẹn. Tất cả các cơ sở sẽ không phục vụ người không có lịch hẹn trước để hỗ trợ các 
biện pháp an toàn và sức khỏe. 
  

Bắt đầu từ ngày 16 tháng 9, Phòng Họp Hội Đồng sẽ mở cửa trở lại đối với công chúng, chỉ cho phép 
tối đa 50 người tham gia vào các cuộc họp trực tiếp bằng cách đặt trước. Thành Phố sẽ tiếp tục cung 
cấp các tùy chọn trực tuyến để tham gia, trình bày và ủy thác tại tất cả các cuộc họp của Ủy Ban và 
Hội Đồng Thành Phố. 
  

Thông tin chi tiết về các dịch vụ trực tiếp và quy trình đặt lịch hẹn sẽ được cung cấp trong những ngày 

tới trên trang web của Thành Phố. Để biết thêm thông tin chi tiết về những gì sẽ xảy ra khi ghé thăm và 
cách Thành Phố đang làm để giữ an toàn cho công chúng, vui lòng truy cập brampton.ca/reopening. 
  

Trung Tâm Giải Trí 
  

Các cơ sở giải trí được lựa chọn của Thành Phố Brampton sẽ chỉ mở cửa trở lại cho các cuộc hẹn đã 
đặt trước. Hồ bơi trong nhà, tiện nghi thể dục và các chương trình chung được giới hạn sẽ tiếp tục lại 
sau Ngày Lễ Lao Động (ngày 7 tháng 9) thông qua đặt trước. Thông tin thêm về tất cả các chương 
trình và dịch vụ bắt đầu sau Ngày Lễ Lao Động, bao gồm cả cách đặt chỗ, sẽ được cung cấp tại 
brampton.ca/recreation vào ngày 1 tháng 9. 

Trích dẫn 

“Cảm ơn cộng đồng vì đã những nỗ lực trong việc giúp chúng tôi đến được giai đoạn này. Chúng tôi đã 
tiếp tục tuân thủ lời khuyên của các chuyên gia y tế cộng đồng thông qua tập trung vào việc mở cửa 
trở lại theo từng giai đoạn một cách thận trọng và đưa các dịch vụ trực tiếp trở lại. Mặc dù đây là một 
hiện thực mới đối với tất cả chúng tôi, song chúng tôi đang nỗ lực để biến đây trở thành một quá trình 
chuyển đổi an toàn và liền mạch cho tất cả mọi người.”  

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Thông qua Khảo Sát Mở Cửa Trở Lại, chúng tôi biết được rằng 70% cư dân muốn Thành Phố cung 

cấp càng nhiều dịch vụ trực tuyến càng tốt. Từ  giấy phép xây dựng, sự kiện, đến tham vấn cộng đồng, 
chúng tôi đã xoay xở để cung cấp các lựa chọn trực tuyến an toàn hơn cho cộng đồng và doanh 
nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên tìm kiếm những phương pháp kinh doanh mới an 
toàn, dễ tiếp cận và thuận tiện khi chúng tôi tiếp tục dần dần mở cửa trở lại.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Trưởng Nhóm, Tổ Công Tác Mở Cửa Trở 
Lại và Phục Hồi, Thành Phố Brampton 

“Trong vài tháng qua, các nhân viên đã chuẩn bị sẵn sàng cho cơ sở vật chất để mở cửa trở lại một 
cách an toàn. Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp giữ khoảng cách tiếp xúc, nâng cao quy trình vệ sinh, 
sàng lọc tích cực hàng ngày cho tất cả nhân viên và thúc đẩy làm việc từ xa. Tất cả những nỗ lực này 
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đảm bảo chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc y tế cộng đồng mà không ảnh hưởng đến những dịch vụ 
chúng tôi cung cấp cho cộng đồng của mình.” 

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

-30- 

 
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 
 

  
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

