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Thành Phố Brampton ủng hộ Trao Đổi Công Bằng (Fair Deal) về mức phí 

bảo hiểm ô tô 
 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 26 tháng 4 năm 2021) - Với việc người dân trả mức phí bảo hiểm ô tô cao 
nhất trong tỉnh, và mức phí tiếp tục tăng, Thành Phố Brampton đang kêu gọi Chính Quyền Tỉnh xúc tiến việc 
xem xét và thay đổi mức phí bảo hiểm ô tô ở Ontario. 
 
Hôm nay, Hội Đồng Thành Phố đã bắt đầu chiến dịch #FairDealForBrampton để ủng hộ trao đổi công 
bằng cho người dân Brampton về bảo hiểm ô tô. Bảo hiểm ô tô là một phần quan trọng trong các chi phí gia 
đình, và người dân Brampton phải trả mức phí cao hơn khoảng 123% so với mức trung bình của người điều 
khiển xe ở Ontario. 
 
Những người điều khiển xe ở Brampton tiếp tục chứng kiến chênh lệch chi phí bảo hiểm ô tô giữa các vùng 
trên toàn thành phố, với mức phí cao tới $3.301, cao hơn hai lần mức phí trung bình của tỉnh. Người dân có 
thể đứng lên ngay bây giờ và ủng hộ chiến dịch #FairDealForBrampton của Thành Phố bằng cách: 

• Ký đơn kiến nghị trực tuyến trên trang web của Thành Phố Brampton, gửi tới Thành Viên trong Nghị 
Viện Tỉnh Bang (MPP) địa phương của bạn, cho họ biết rằng bạn đang mong đợi họ tham gia đóng 
góp giải pháp cho Brampton. Thành Phố sẽ thu thập tất cả các kiến nghị đã nhận được và gửi lên 
các MPP có liên quan.  

• Giúp quảng bá rộng rãi về chiến dịch #FairDealForBrampton với hàng xóm, gia đình và bạn bè trên 
Twitter, Facebook và Instagram và cập nhật tin tức mới nhất, những sự kiện chính và thông tin về 
chiến dịch. Để biết thêm thông tin về chiến dịch, hãy truy cập trang web #FairDealForBrampton 
của Brampton bằng cách nhấp vào đây 

 
Trích dẫn 
 
“Khi các gia đình ở Brampton, và xung quanh Ontario, phải vật lộn với những khó khăn tài chính phát 
sinh từ đại dịch COVID-19, chính phủ phải tiếp tục làm việc cùng nhau để giải quyết việc chi phí bảo 
hiểm ô tô ngày càng tăng. Thay đổi đã quá hạn và chúng ta phải chấm dứt sự khác biệt về vùng miền 
trong việc xác định mức phí bảo hiểm. Cùng nhau, người dân Brampton có thể đứng lên chống lại mức 
phí bảo hiểm ô tô tăng vọt và nhận được #FairDealForBrampton.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton  
 
“Những người điều khiển xe ở Brampton đã trả mức phí bảo hiểm ô tô cao hơn phần còn lại của tỉnh 
chỉ vì sống khác vùng miền trong quá lâu. Đã đến lúc Chính Quyền Tỉnh thực hiện lời hứa xem xét và 
thay đổi mức phí bảo hiểm ô tô. Đã đến lúc chúng ta nhận được #FairDealForBrampton.” 

- Gurpreet Dhillon, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 9 & 10, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
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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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Take-a-Stand.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Marta.Marychuk@brampton.ca|2e516a98837e40cf82f308d904f60fda|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637546277184168042|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=0Lf5BZfOdaxEt255rNPjsYT06giVOgAuXz66/EeRJKY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Marta.Marychuk@brampton.ca|2e516a98837e40cf82f308d904f60fda|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637546277184178039|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=C+5PMOEdP5E3gKcTW9553roO9pmpclRjkzwYZyjQONg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/citybrampton/channel/?hl=en&data=04|01|Marta.Marychuk@brampton.ca|2e516a98837e40cf82f308d904f60fda|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637546277184178039|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=m/YmNOEr+zfI2QM8zOvoXBYUOb9NBdP7Ac4p3c9jH74=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

