
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  

 

Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Rowena Santos của Brampton được bầu vào  
Hội Đồng Quản Trị của FCM nhiệm kỳ 2020-2021 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 15 tháng 10 năm 2020) – Hôm nay, Liên Đoàn Đô Thị Canada (FCM) 
thông báo rằng Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Rowena Santos của Brampton đã được bầu vào Hội Đồng 
Quản Trị Liên Đoàn Đô Thị Canada với nhiệm kỳ một năm. 
 
Các cuộc bầu chọn Hội Đồng Quản Trị diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 10 và đã được phê chuẩn 
vào hôm nay tại Đại Hội Thường Niên của FCM. 
 
FCM là tiếng nói quốc gia của chính quyền đô thị Canada kể từ năm 1901. Các thành viên bao gồm 
hơn 2.000 đô thih thuộc mọi quy mô, từ các thành phố và cộng đồng nông thôn, đến các cộng đồng 
phía bắc và 20 hiệp hội đô thị trực thuộc tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada. Đồng thời, họ đại diện cho 
hơn 90% tổng số người Canada từ bờ biển này sang bờ biển khác. Các nhà lãnh đạo đô thị từ khắp 
Canada tụ họp hàng năm để đưa ra chính sách của FCM về các vấn đề chính. 
 
Các hành động của Hội Đồng Thành Phố Brampton và Ưu Tiên Nhiệm Kỳ của Hội Đồng phản ánh các 
hành động của nhiều đô thị tại Canada từ bờ biển này sang bờ biển khác, bao gồm nhà ở giá cả phải 
chăng, phương tiện công cộng, hành động khí hậu, tôn vinh sự đa dạng và thực hiện chính sách chống 
phân biệt chủng tộc và hỗ trợ COVID-19 để các doanh nghiệp và cộng đồng khởi động lại nền kinh tế 
một cách an toàn. 
 
Trích dẫn 
 
“Brampton đã phát triển từ một thị trấn nông thôn, thành một cộng đồng ngoại ô, và bây giờ chuyển đổi 
thành một trung tâm đô thị sôi động với tư cách là đô thị lớn thứ chín ở Canada. Giống như nhiều đô 
thị khác, trong cuộc hành trình đó, chúng ta đã phải đối mặt và tiếp tục phải đối mặt với những thách 
thức nhưng chúng ta đã học được rất nhiều điều trong suốt chặng đường. Thật là một vinh dự và đặc 
ân khi được ngồi vào hội đồng quản trị của FCM cùng với các nhà lãnh đạo đô thị trên toàn quốc để 
chia sẻ các giải pháp và cùng nhau ủng hộ những cư dân mà chúng ta phục vụ. Tôi mong muốn được 
xắn tay áo lên và làm mọi thứ có thể để ủng hộ Brampton, cũng như tất cả các thị trấn và thành phố 
của chúng ta. Khi các thị trấn và thành phố của chúng ta phát triển mạnh, đất nước của chúng ta cũng 
phát triển.” 

− Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Thành Phố Brampton 
 
“Trong nhiều năm, FCM đã đóng một vai trò không thể thiếu trong việc vận động cho các nhu cầu của 
các cộng đồng Canada. Thay mặt Hội Đồng, tôi tự hào rằng Ủy Viên Hội Đồng Santos đã được bầu 
chọn để phục vụ Thành Phố của chúng ta với năng lực này và tôi tin tưởng rằng động lực và cam kết 
của bà sẽ đảm bảo cho tiếng nói của người dân Brampton và cư dân của Khu Vực Peel được lắng 
nghe, và mang lại các kết quả tác động đến cộng đồng của chúng ta mỗi ngày.” 

− Patrick Brown, Thị Trưởng, 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. 

 

  

https://fcm.ca/en/about-fcm/board-directors/governance/our-board-directors
https://fcm.ca/en/about-fcm/board-directors/governance/our-board-directors
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://www.brampton.ca/
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