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Cư dân được mời tham dự buổi trò chuyện trực tuyến về việc chuyển đổi  

khu vực Hurontario-Steeles của Brampton 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 28 tháng 9 năm 2020) – Cư dân được mời tham dự buổi trò chuyện 
trực tuyến để tìm hiểu thêm về Cộng Đồng Định Hướng Giao Thông và khu vực Uptown Hurontario-
Steeles Brampton (địa phương gọi là Shoppers World (Thế Giới Mua Sắm)) vào Thứ Năm, ngày 8 
tháng 10, từ 6 giờ chiều đến 8:30 tối.  
 
Buổi trò chuyện được Urban Land Institute (Viện Đất Đô Thị) tổ chức phối hợp với Thành Phố 
Brampton, Thành Phố Helsinki, Công Ty Tư Vấn Greenberg và Trường Học Các Thành Phố thuộc 
Trường Đại Học Toronto, tại đây cư dân sẽ lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia trong ngành và đặt câu 
hỏi về cơ hội thú vị này nhằm chuyển đổi khu vực Uptown Shoppers World thành một “khu phố có mọi 
thứ thiết yếu trong vòng 20 phút đi bộ” cùng với một trung tâm cộng đồng đô thị, một cộng đồng có mật 
độ cao, đa mục đích, thân thiện với gia đình, lành mạnh và định hướng giao thông có thể đi bộ. 
 
Các diễn giả đáng chú ý bao gồm: 
 

• Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

• Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Chủ Tịch, Kế Hoạch và Phát Triển, 
Thành Phố Brampton 

• Edurado Moreno, Giám Đốc Chỉ Số Thịnh Vượng Thành Phố, Chương Trình Nhân Cư Liên 
Hiệp Quốc (UN)   

• Hon. Kinga Surma, Phó Giám Đốc Sở Giao Thông Vận Tải, Sở Giao Thông Vận Tải Ontario 

• Jonathan Gitlin, Giám Đốc Điều Hành, Quỹ Tín Thác Đầu Tư Bất Động Sản (REIT) RioCan 

• Anni Sinnemäki, Phó Thị Trưởng Môi Trường Đô Thị, Thành Phố Helsinki 

• Jani Moliis, Trưởng Phòng Quan Hệ Quốc Tế, Thành Phố Helsinki 

• Yvonne Yeung, Giám Đốc Thiết Kế Đô Thị, Thành Phố Brampton 

• Ken Greenberg, Giám Đốc, Công Ty Tư Vấn Greenberg 

• Matti Siemiatycki, Giám Đốc Lâm Thời, Trường Học Các Thành Phố thuộc Trường Đại Học 
Toronto 

• Bob Bjerke, Giám Đốc Hoạch Định Chính Sách, Thành Phố Brampton 

• Richard Forward, Ủy Viên, Thành Phố Brampton 

• Andrew Duncan, Phó Giám Đốc Cấp Cao (SVP) Phát Triển, RioCAN REIT 

• Bác Sĩ Lawrence Loh, Cán Bộ Sức Khỏe Y Tế, Peel Public Health 

• Dave Kapil, Chủ Tịch, New Brampton   

• Richard Joy, Giám Đốc Điều Hành, Viện Đất Đô Thị (ULI) Toronto 

• Emma West, Chủ Tịch, ULI Toronto 
 
Cư dân có thể đăng ký tại đây để tham gia buổi trò chuyện.  
 
Giới thiệu về Uptown Brampton 
Quy Hoạch Khuôn Khổ Uptown sẽ tiếp tục triển khai Tầm Nhìn Brampton 2040 và các Ưu Tiên của Hội 
Đồng Nhiệm Kỳ 2018 đến 2022 bằng cách thu hút đầu tư tư nhân để chuyển đổi khu vực dân cư thành 
một Cộng Đồng Định Hướng Giao Thông. Nhiều nhà phát triển lớn đã cho thấy họ thực sự quan tâm 
và sự chuyển đổi này sẽ biến đổi khu vực hiện đang định hướng ô tô bằng cách tích hợp cơ sở hạ tầng 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Pages/Welcome.aspx


 

 

giao thông tích cực, tiếp cận phương tiện công cộng và không gian công cộng năng động trong toàn 
vùng ngoại ô. 
 
 
 
 
 
Tọa lạc tại nút giao giữa Hurontario và Steeles – mất 5 phút đi bộ từ ga Vận Tải Đường Sắt Nội Thành 
(Light Rail Transit) sẽ hoàn thành vào năm 2024 - khu phố đô thị sẽ là thu hút Trung Tâm Cộng Đồng 
Đô Thị Shoppers World ngay tại trung tâm khu phố. Bằng cách hình dung lại trung tâm khu dân cư 
thành một cộng đồng định hướng giao thông, cư dân Brampton sẽ được trải nghiệm kết nối xã hội và 
thể chất tăng cường, thiết kế đô thị hỗ trợ lối sống năng động, giảm ô nhiễm, tăng trưởng kinh tế và tạo 
việc làm. 
 
Trích dẫn 
“Brampton là một Thành Phố của cơ hội với tư duy tiến bộ và chúng tôi cam kết dẫn đầu trong việc lập 
kế hoạch thông minh cho các cộng đồng sôi động, lành mạnh và hoàn thiện. Tôi khuyến khích tất cả cư 
dân tham gia vào sự kiện trực tuyến Uptown Brampton, tìm hiểu về các cộng đồng có mọi thứ thiết yếu 
trong vòng 20 phút đi bộ và phát biểu ý kiến về việc bạn muốn khu vực này phát triển như thế nào. 
Cùng nhau, chúng ta có thể mở khóa tiềm năng của Uptown Brampton.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 

“Trạm dừng Steeles của Vận Tải Đường Sắt Nội Thành (LRT) Hurontario được chú thích trong Kế 
Hoạch Giao Thông Khu Vực Metrolinx 2041 và Kế Hoạch Chính Thức của Brampton là một Trung Tâm 
Di Động Cửa Ngõ. Chỉ định này hỗ trợ sự phát triển mật độ cao và cân nhắc thiết kế cho nhiều phương 
thức di chuyển, bao gồm cơ sở hạ tầng đi bộ và đạp xe chất lượng cao. Đại dịch toàn cầu dạy chúng ta 
phải sẵn sàng thích ứng với những thách thức mới và hành vi thay đổi. Việc chuyển đổi Uptown thành 
một cộng đồng định hướng giao thông rất có ý nghĩa. ” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Chủ Tịch, Kế Hoạch và Phát Triển, 
Thành Phố Brampton 

  
“Kế Hoạch Triển Khai Trung Tâm Cộng Đồng Đô Thị sẽ chỉ đạo thiết kế Trung Tâm Đô Thị mới nổi 
trong Vùng Trung Tâm của Uptown. Lợi ích thu được từ những chiến lược tạo địa điểm thành công này 
sẽ được hiện thực hóa cả về kinh tế và con người. Điều này bao gồm tạo việc làm, cải thiện y tế cộng 
đồng, gắn kết xã hội và phát triển một cách thận trọng trên cơ sở thân thiện với môi trường. Sự kiện 
trực tuyến này là một cơ hội tuyệt vời để thu hút cư dân Brampton và truyền cảm hứng cho sự hợp tác 
hơn nữa trong dự án thú vị này. ” 

- Pat Fortini, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Kế Hoạch và Phát Triển, 
Thành Phố Brampton 

 
“Tại Thành Phố, chúng tôi tâm huyết trong việc lập kế hoạch những cộng đồng đáng sống, lành mạnh 
và hoàn thiện, phản ánh ý tưởng và nhu cầu của cư dân. Buổi trò chuyện trực tuyến về Uptown 
Brampton sẽ tạo cơ hội cho cư dân Brampton tìm hiểu thêm về các kế hoạch của Thành Phố đối với 
Uptown Brampton, đặt câu hỏi cho nhân viên và đóng góp ý kiến về hướng phát triển của khu vực như 
một cộng đồng định hướng giao thông.” 

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

“Vài năm tới là thời điểm bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của khu vực chúng ta. Chúng ta 
phải tận dụng tầm nhìn về các vùng khu phố đáng sống, bình đẳng, đa dạng và hòa nhập để thúc đẩy 
việc triển khai phát triển đổi mới và có trách nhiệm thông qua sự lãnh đạo tích cực giữa các nhà hoạch 



 

 

định chính sách công, các ngành và cộng đồng địa phương. Hướng tiếp cận chủ động của Brampton là 
tiên phong và các sự kiện như thế này sẽ thúc đẩy sự hợp tác lớn hơn và mở rộng cuộc đàm luận lớn 
hơn nữa về kiểu thành phố mà chúng ta muốn gia đình mình sinh sống tại đó.”  

- Richard Joy, Giám Đốc Điều Hành, Viện Đất Đô Thị, Toronto  

 “Chúng tôi thực sự vui mừng và hào hứng tham gia vào cuộc thảo luận về sự tăng trưởng trong Khu 
Vực Đại Toronto. Helsinki cũng phải đối mặt với nhiều thách thức về tốc độ phát triển nhanh chóng 
nhưng cũng rất phấn khích về  
 
 
 
việc hoạch định tương lai. Tôi chúc các bạn có những cuộc thảo luận hiệu quả và tôi thực sự hy vọng 
kinh nghiệm của Helsinki sẽ giúp truyền cảm hứng cho các kế hoạch của Brampton cho một Trung 
Tâm Đô Thị Uptown mới. ”  

- Anni Sinnemäki, Phó Thị Trưởng, Thành Phố Helsinki & Chủ Tịch Môi Trường Đô Thị  

“Brampton đã sẵn sàng cho một bước tiến thú vị trong việc thực hiện Tầm Nhìn 2040 đã được thông 
qua tại Uptown quanh Shoppers World. Phối hợp với Thành Phố, Vùng và Tỉnh Bang, sáu nhà phát 
triển lớn đã sẵn sàng triển khai tầm nhìn dựa trên thiết kế cho một khu phố có mọi thứ thiết yếu trong 
vòng 20 phút đi bộ, định hướng giao thông bao quanh đường sắt nội thành đang trong quá trình xây 
dựng tại Steeles và Hurontario/Main Street.  Sáng kiến này chỉ ra con đường dẫn tới một tương lai bền 
vững, toàn diện và thịnh vượng hơn cho đô thị Khu Vực Đại Toronto (GTA) trẻ trung, năng động và 
phát triển nhanh chóng này.”  

- Ken Greenberg, Giám Đốc của Công Ty Tư Vấn Greenberg 
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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. 

  
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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