
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP   
               

Cư dân được mời tham dự Phiên Họp Thông Tin Công Khai về Quy Hoạch 
Tổng Thể Thiết Kế Đô Thị của Khu Vực Đường Đi Bộ Ven Sông 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 25 tháng 9, 2020) – Thành Phố Brampton mời cư dân tham gia Phiên 
Họp Thông Tin Công Khai về Quy Hoạch Tổng Thể Thiết Kế Đô Thị của Khu Vực Đường Đi Bộ Ven 
Sông đầu tiên vào Thứ Năm, ngày 1 tháng 10 từ 6:30 đến 8 giờ tối. Cư dân sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm 
về dự án từ nhân viên và đội ngũ tư vấn và đóng góp ý kiến. 

Phiên họp sẽ diễn ra trực tuyến, với một liên kết để tham gia trực tiếp vào ngày họp 
tại www.brampton.ca/riverwalk 

Giới thiệu về Đường Đi Bộ Ven Sông và Quy Hoạch Tổng Thể Thiết Kế Đô Thị của Khu Vực 
Đường Đi Bộ Ven Sông 

Trung tâm thành phố Brampton nằm trong bãi bồi của Lạch Etobicoke. Các chính sách của tỉnh bang 
về kiểm soát mối nguy hại cho đến nay đã hạn chế loại hình và mức độ phát triển có thể diễn ra tại đó 
ngày nay. Đường Đi Bộ Ven Sông là một giải pháp gồm hai phần để loại bỏ rủi ro lũ lụt và tạo ra một 
không gian đô thị mới, thoáng đãng, giúp tái sinh khu trung tâm của Brampton – làm cho khu trung tâm 
trở nên lành mạnh, bền vững và kiên cường hơn. 
  
Đường Đi Bộ Ven Sông dự kiến làm lại Lạch Etobicoke trên toàn khu vực, bao quanh là không gian 
công cộng và công viên được kết nối nhờ hành lang thung lũng Lạch Etobicoke và hệ thống đường 
mòn. Dự kiến mở rộng thêm 3,6 triệu foot vuông không gian dân cư, thương mại và bán lẻ ở trung tâm 
thành phố, tạo ra hơn 23.000 việc làm và tăng thêm $1,4 tỷ cho GDP. 

Quy Hoạch Tổng Thể Thiết Kế Đô Thị của Khu Vực Đường Đi Bộ Ven Sông là một quy hoạch tổng thể 
không gian mở phát triển các khái niệm về xử lý cơ sở hạ tầng lũ lụt, hệ thống không gian mở dọc theo 
thung lũng, tích hợp mạng lưới giao thông năng động, bền vững về môi trường và kinh tế, các vấn đề y 
tế công cộng và lên chương trình, và thực hiện tầm nhìn tổng thể cho Đường Đi Bộ Ven Sông. 

  

Trích dẫn 

“Đường Đi Bộ Ven Sông là một dự án đổi mới của Brampton sẽ giúp chúng tôi khai phá tiềm năng của 
khu trung tâm thành phố và tiếp tục phát triển một Thành Phố Xanh, bền vững. Tôi khuyến khích cư 
dân tham dự Phiên Họp Thông Tin Công Khai trực tuyến để tìm hiểu thêm về dự án Đường Đi Bộ Ven 
Sông và Quy Hoạch Tổng Thể Thiết Kế Đô Thị của Khu Vực Đường Đi Bộ Ven Sông, và phát biểu ý 
kiến của bạn về sáng kiến thú vị này.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Dự án Đường Đi Bộ Ven Sông rất quan trọng đối với tất cả cư dân Brampton, vì nó sẽ đóng một vai 
trò chủ chốt trong việc đảm bảo trung tâm thành phố Brampton bền vững, lành mạnh, kiên cường, và 
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thú vị cho tất cả những người sống, làm việc và tham quan trong khu vực này. Tôi khuyến khích cư 
dân tham gia Phiên Họp Thông Tin Công Khai về Quy Hoạch Tổng Thể Thiết Kế Đô Thị của Khu Vực 
Đường Đi Bộ Ven Sông tìm hiểu thêm và đưa ra phản hồi.” 

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

“Dự án Đường Đi Bộ Ven Sông sẽ làm được nhiều điều cho Brampton, bao gồm giảm thiểu rủi ro lũ lụt, 
tạo ra sự phát triển và tạo việc làm, đồng thời cải thiện không gian công cộng ở trung tâm thành phố để 
tất cả mọi người tận hưởng. Phiên Họp Thông Tin Công Khai về Quy Hoạch Tổng Thể Thiết Kế Đô Thị 
của Khu Vực Đường Đi Bộ Ven Sông sẽ tạo cơ hội cho cư dân tìm hiểu thêm về dự án đổi mới này, và 
định hình cho Quy Hoạch Tổng Thể Thiết Kế Đô Thị của khu vực.” 

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

“Sự tham gia của cộng đồng là điều cần thiết trong công việc mà chúng tôi thực hiện, và trong thời gian 
diễn ra đại dịch COVID-19, nhân viên vẫn cam kết thu thập ý kiến đóng góp của cư dân theo cách thúc 
đẩy sức khỏe và hạnh phúc của họ. Phiên Họp Thông Tin Công Khai về Quy Hoạch Tổng Thể Thiết Kế 
Đô Thị của Khu Vực Đường Đi Bộ Ven Sông sẽ tạo cơ hội an toàn để cư dân tìm hiểu thêm về dự án 
Đường Đi Bộ Ven Sông và Quy Hoạch Tổng Thể Thiết Kế Đô Thị của Khu Vực Đường Đi Bộ Ven 
Sông, và phát biểu ý kiến của họ.” 

- 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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