
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
 

Không gian công cộng mới xuất hiện ở Trung Tâm Thành Phố Brampton  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 4 tháng 9 năm 2020) – Đúng vào dịp cuối tuần được nghỉ dài – Thành 
Phố Brampton, hợp tác với Hiệp Hội Cải Thiện Kinh Doanh Trung Tâm Thành Phố Brampton, đã giới 
thiệu hai khu mở rộng tiện nghi vỉa hè mới ở trung tâm thành phố để cư dân và du khách có thể tận 
hưởng sử dụng. 

Để phù hợp với các biện pháp an toàn và giữ khoảng cách tiếp xúc, Thành Phố đã chuyển đổi ba 
không gian đỗ xe thành các khu vực chỗ ngồi công cộng hoàn chỉnh có cây xanh, nơi cư dân có thể 
giao lưu một cách an toàn. Hai khu mở rộng tiện nghi vỉa hè này nằm ở phía trước số 38 và 40 Main 
Street North và 64 Main Street North (phía trước Vivian Lane). 

Các cấu trúc sẽ được giữ nguyên cho đến ngày 1 tháng 11. 

Hỗ Trợ Địa Phương ở Brampton 

COVID-19 đã tác động đáng kể đến các doanh nghiệp địa phương và họ đang cần sự hỗ trợ của cộng 
đồng Brampton hơn bao giờ hết. Tháng 5, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã phê duyệt Chiến Lược 
Phục Hồi Kinh Tế của Brampton, trong đó bao gồm các hành động để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, 
nhà hàng và du lịch. Đến nay, Thành Phố đã triển khai một số sáng kiến mới, bao gồm chiến dịch Hỗ 
Trợ Địa Phương ở Brampton và chương trình Sử Dụng Hiên ở Brampton. Nếu có thể, cư dân được 
khuyến khích tham gia Mua Sắm, Ăn Uống, Mua Quà Tặng và Hỗ Trợ Địa Phương. 

Trích dẫn 

“Trong suốt giai đoạn ứng phó với COVID-19 của Thành Phố, chúng tôi đã chuyển đổi chương trình, 
dịch vụ và không gian để hỗ trợ các cư dân và doanh nghiệp của mình. Từ không gian hiên được mở 
rộng cho đến những khu mở rộng tiện nghi vỉa hè mới này, chúng tôi luôn tìm kiếm những cách mới để 
mọi người có thể tận hưởng một cách an toàn những gì tốt nhất mà Brampton cung cấp. Những không 
gian ngoài trời mới này ở trung tâm thành phố của chúng ta xuất hiện đúng thời điểm cuối tuần được 
nghỉ dài và tôi khuyến khích mọi người hãy tận hưởng một cách an toàn!” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Cảm ơn Hiệp Hội Cải Thiện Kinh Doanh (BIA) của Brampton vì sự hợp tác của họ trong dự án này. 
Những khu mở rộng tiện nghi vỉa hè mới này hỗ trợ chiến lược mở cửa và phục hồi của Thành Phố 
bằng cách mang lại không gian công cộng mới và an toàn để cư dân có thể tận hưởng khi đến thăm 
các doanh nghiệp ở trung tâm thành phố.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Chủ Tịch, Quy Hoạch và Phát Triển; Trưởng 
Nhóm, Tổ Công Tác Mở Cửa Trở Lại và Phục Hồi của Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Trong giai đoạn đại dịch này, chúng tôi đã nhận thấy nhân viên, cư dân và doanh nghiệp của chúng ta 
tận tâm, đổi mới và chu đáo đến mức nào. Họ đã thể hiện cam kết hỗ trợ lẫn nhau và sự phục hồi 
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chung của chúng ta. Chương trình thí điểm này bao trọn tinh thần đó và tôi rất vui mừng khi thấy 
những khu mở rộng tiện nghi vỉa hè này xuất hiện ở trung tâm thành phố của chúng ta.” 

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

“Những khu mở rộng tiện nghi vỉa hè mới này là kết quả trực tiếp của việc chúng tôi liên tục tham gia 
và cộng tác chặt chẽ với cư dân, doanh nghiệp và các bên liên quan tại địa phương để hỗ trợ sự phục 
hồi hoàn toàn của thành phố theo cách an toàn và có ý nghĩa. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến 
các đối tác của chúng tôi tại Hiệp Hội Cải Thiện Kinh Doanh (BIA) Trung Tâm Thành Phố Brampton và 
đội ngũ của chúng tôi tại Thành Phố, những người đã biến đổi những không gian này để người dân và 
du khách của chúng tôi có thể tận hưởng.” 

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

“Hiệp Hội Cải Thiện Kinh Doanh (BIA) Trung Tâm Thành Phố Brampton đã cộng tác với Nhóm Thiết Kế 
Đô Thị của Thành Phố Brampton trong một số chương trình phục hồi trung tâm thành phố Brampton và 
rất vui mừng khi thấy Chương Trình Thí Điểm Khu Mở Rộng Tiện Nghi Vỉa Hè trên Main Street North đi 
vào hoạt động để tiếp tục hỗ trợ nhiệt tình và kích hoạt khu vực công cộng.”  

- Suzy Godefroy, Giám Đốc Điều Hành, Hiệp Hội Cải Thiện Kinh Doanh (BIA)Trung Tâm 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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