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Brampton đảm bảo các khoản đầu tư của Canada và Ontario vào  
Trung Tâm Sức Khỏe Chinguacousy  

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 9 tháng 2 năm 2021) – Hôm nay, Thị Trưởng Patrick Brown; Ruby 
Sahota, Thành Viên Hội Đồng Brampton North, đại diện cho Ngài Catherine McKenna, Bộ Trưởng Cơ 
Sở Hạ Tầng và Cộng Đồng; Maninder Sidhu, Thành Viên Hội Đồng Brampton East; Ngài Prabmeet 
Sarkaria, Thứ Trưởng Bộ Giảm Thiểu Quan Liêu và Doanh Nghiệp Nhỏ kiêm Thành Viên Hội Đồng 
Tỉnh Bang Brampton South, đại diện cho Ngài Laurie Scott, Bộ Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng; và Amarjot 
Sandhu, Thành Viên Hội Đồng Tỉnh Bang Brampton West, đã thông báo về kinh phí dành cho việc cải 
cách Trung Tâm Sức Khỏe Chinguacousy. 
 
Chính Phủ Canada đang đầu tư $572.000 vào dự án này thông qua Dòng Cơ Sở Hạ Tầng Cộng Đồng, 
Văn Hóa và Giải Trí (CCRIS) trong kế hoạch Đầu Tư tại Canada. Chính Quyền Ontario cung cấp 
$476.619, trong khi Thành Phố Brampton đóng góp $381.381.  
 
Dự án gồm có các cải cách bên trong và bên ngoài trung tâm giải trí để tăng khả năng tiếp cận và trải 
nghiệm của người dùng. Các nâng cấp bên trong bao gồm các nhà vệ sinh mới, các phòng thay đồ, 
một phòng tắm hơi, các tủ đựng đồ tiện nghi, và các nhà tắm. Hệ thống thoát nước sàn nhà được nâng 
cấp ở tất cả các khu vực, bao gồm cả việc lợp lại mái khu vực tắm nước nóng, cũng sẽ làm tăng mức 
độ an toàn cho cơ sở.    
 
Ở bên ngoài tòa nhà, sẽ sửa chữa các lối đi và rãnh thoát nước để cải thiện khả năng tiêu thoát cho 
vực phía bắc. Bãi đỗ xe cũng được nâng cấp với hệ thống đèn sáng hơn, các linh kiện tiết kiệm năng 
lượng hơn. Các nâng cấp của Trung Tâm Sức Khỏe Chinguacousy là một phần trong Kế Hoạch Tổng 
Thể về Công Viên và Khu Giải Trícủa Thành Phố Brampton, đây là kế hoạch nhằm tân trang lại các 
trung tâm giải trí của Brampton. 
 
Trung Tâm Sức Khỏe Chinguacousy vẫn đang đóng cửa do lệnh đóng cửa toàn Tỉnh Bang nhằm ứng 
phó với COVID-19. Các cải cách dự kiến sẽ được triển khai bắt đầu từ Mùa Xuân năm 2021. 
 
Liên kết 

• Canada và Ontario đầu tư để cải thiện các cơ sở hạ tầng giải trí tại Brampton 

• Kế Hoạch Tổng Thể về Công Viên và Khu Giải Trí 
 
Trích dẫn 
 
“Chúng tôi rất vinh hạnh được chào đón các khoản đầu tư lớn từ Chính Phủ Canada và Chính Quyền 
Ontario vào Trung Tâm Sức Khỏe Chinguacousy tại Brampton. Brampton là Thành Phố Khỏe Mạnh và 
An Toàn và chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng Trung Tâm Sức Khỏe Chinguacousy và tất cả các trung 
tâm giải trí của chúng ta sẽ tiếp cận được với người dân và cung cấp cho họ các trải nghiệm an toàn 
để mạnh khỏe và năng động, cũng như luôn được vui vẻ.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Các trung tâm giải trí tại Brampton chính là trái tim của cộng đồng. Xin cảm ơn chính quyền Tỉnh Bang 
và Liên Bang đã hỗ trợ các nâng cấp cho Trung Tâm Sức Khỏe Chinguacousy trong Kế Hoạch Tổng 
Thể về Công Viên và Khu Giải Trí. Các nâng cấp tại Trung Tâm Sức Khỏe Chinguacousy sẽ tăng 
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cường khả năng giải trí tại Brampton và giúp khuyến khích phong cách sống năng động cho mọi cư 
dân của Brampton.” 

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

“Các nâng cấp bên trong và bên ngoài Trung Tâm Sức Khỏe Chinguacousy có vai trò thiết yếu với các 
trải nghiệm về khả năng tiếp cận, độ an toàn và trải nghiệm tổng thể của người dùng. Chúng tôi rất 
phấn khích được bắt đầu các cải cách và chúng tôi mong chờ được tiếp tục cộng tác với các cấp chính 
quyền trong các dự án tương lai tại Brampton.”    

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng 
Đồng, Thành Phố Brampton 

 
“Thành Phố Brampton rất tận tâm trong việc phối hợp với các cấp chính quyền để mang tới các hỗ trợ 
cần thiết cho cộng đồng của chúng ta. Các khoản đầu tư vào Trung Tâm Sức Khỏe Chinguacousy có 
cùng mục đích với cách tiếp cận chiến lược của Kế Hoạch Tổng Thể về Công Viên và Khu Giải Trí 
nhằm tân trang lại các cơ sở giải trí của cộng đồng và cung cấp các cơ hội xuất sắc để giải trí cho toàn 
thể người dân Brampton.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 
“Việc đầu tư vào các trung tâm giải trí cộng đồng sẽ thúc đẩy sức khỏe và hạnh phúc của người dân và 
xây dựng cộng đồng hòa nhập và bền vững nơi mọi người muốn sống, làm việc và xây dựng gia đình. 
Việc cải cách Trung Tâm Sức Khỏe Chinguacousy sẽ cung cấp khả năng tiếp cận tốt hơn tới các cơ 
hội giải trí cho người dân Brampton. Kế hoạch về cơ sở hạ tầng của Canada sẽ đầu tư vào hàng ngàn 
dự án, tạo việc làm trên toàn đất nước, và xây dựng các cộng đồng hòa nhập hơn và sạch hơn.” 

- Ruby Sahota, Thành Viên của Hội Đồng Brampton North, thay mặt cho Ngài Catherine 
McKenna, Bộ Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng và Cộng Đồng 

 
“Việc đầu tư vào cộng đồng, văn hóa và cơ sở hạ tầng giải trí là điều cần thiết để tạo ra các cộng đồng 
hòa nhập và bền vững.  Những cải thiện của Trung Tâm Sức Khỏe Chinguacousy sẽ tăng tuổi thọ cho 
cơ sở, và đảm bảo những người với thăm khám có thể tận hưởng các chương trình và hoạt động trong 
nhiều năm tới.” 

- Maninder Sidhu, Thành Viên của Hội Đồng Brampton East  
 
“Việc đầu tư vào ngành giải trí tại Brampton hôm nay sẽ đảm bảo chúng ta có thể tiếp tục tận hưởng 
thành phố chúng ta yêu mến ngày mai.  Bằng cách cải thiện các cơ sở và giúp các gia đình luôn năng 
động, chúng ta đang cung cấp các cách lành mạnh và thú vị để vượt qua cơn bão này.” 

- Ngài Prabmeet Sarkaria, Thứ Trưởng Bộ Giảm Thiểu Quan Liêu và Doanh Nghiệp Nhỏ kiêm 
Thành Viên của Hội Đồng Tỉnh Bang Brampton South, đại diện cho Ngài Laurie Scott, Bộ 
Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng của Ontario  

 
"Tôi rất phấn khích khi được thông báo về việc phê chuẩn dự án cải cách Trung Tâm Sức Khỏe 
Chinguacousy. Việc đầu tư ngay tại thành phố lớn của chúng ta sẽ cung cấp nhiều cơ hội hơn cho 
người dân Brampton và gia đình để sống mạnh khỏe và có lối sống năng động.” 

- Amarjot Sandhu, Thành Viên của Hội Đồng Tỉnh Bang Brampton West 
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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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