
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     
  

Brampton đảm bảo các khoản đầu tư của Liên Bang và Tỉnh Bang trong 
việc thành lập Trung Tâm Cộng Đồng Dành Cho Thanh Thiếu Niên tại Khu 

Thể Thao Phức Hợp South Fletcher  
 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 5 tháng 3 năm 2021) – Hôm nay, Thị Trưởng Patrick Brown; Ủy Viên Hội 
Đồng Thành Phố; Sonia Sidhu, Thành Viên Hội Đồng Brampton South, đại diện cho Ngài Catherine 
McKenna, Bộ Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng và Cộng Đồng; 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 Ontario; và Amarjot Sandhu, Thành Viên Hội Đồng Tỉnh Bang 
Brampton West, đã thông báo về kinh phí cho Trung Tâm Cộng Đồng Dành Cho Thanh Thiếu Niên sắp tới 
tại Khu Thể Thao Phức Hợp South Fletcher ở Brampton. 
 
Chính Phủ Canada đang đầu tư $565.000 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 đóng góp $470.786, 
trong khi Thành Phố Brampton đóng góp $376.714 cho dự án này. 
 
Trung Tâm Cộng Đồng Dành Cho Thanh Thiếu Niên tại Khu Thể Thao Phức Hợp South Fletcher sẽ cung 
cấp cho thanh thiếu niên Brampton một không gian an toàn và dễ tiếp cận để tham gia vào các chương 
trình, dịch vụ và hoạt động dành riêng cho thanh thiếu niên. Một số phòng hiện có tại Khu Thể Thao Phức 
Hợp South Fletcher sẽ được chuyển đổi thành không gian mở, dành riêng cho các hoạt động và nguồn lực 
của thanh thiếu niên.  
 
Tăng cường khả năng tiếp cận các không gian lấy thanh thiếu niên làm trung tâm là một phần của Kế 
Hoạch Tổng Thể về Công Viên và Khu Giải Trí của Thành Phố Brampton. Thành Phố Brampton có kế 
hoạch chuyển đổi không gian tại hai trung tâm giải trí – Khu Thể Thao Phức Hợp South Fletcher và Trung 
Tâm Giải Trí Century Gardens – thành các Trung Tâm Cộng Đồng Dành Cho Thanh Thiếu Niên, cung cấp 
các không gian an toàn và thân thiện dành cho thanh thiếu niên hoạt động như các cửa hàng một điểm đến 
cung cấp các dịch vụ và hoạt động cho thanh thiếu niên trên toàn thành phố.  
 
Với ý kiến đóng góp từ quá trình tham vấn của Thành Phố với cư dân và các bên liên quan, quá trình thiết 
kế cho các Trung Tâm Cộng Đồng Dành Cho Thanh Thiếu Niên sẽ bắt đầu vào Mùa Đông năm 2021. 
 
Danh Hiệu Cộng Đồng Thân Thiện Với Thanh Thiếu Niên 
 
Vào tháng 3 năm 2020, Thành Phố Brampton đã nhận được danh hiệu Cộng Đồng Thân Thiện Với Thanh 
Thiếu Niên Hạng Bạch Kim từ Play Works, một chương trình được Sở Công Viên và Giải Trí Ontario (Parks 
and Recreation Ontario) hỗ trợ. Đây là lần thứ ba Thành Phố được công nhận vì cam kết xuất sắc đối với 
các cơ hội tăng trưởng và phát triển dành cho thanh thiếu niên, và là một trong ba cộng đồng nhận được 
danh hiệu bạch kim hàng đầu trong năm nay. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. 
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Trích dẫn 
 
“Chúng tôi hoan nghênh các khoản đầu tư của Chính Phủ Canada và Chính Quyền Ontario vào Trung Tâm 
Cộng Đồng Dành Cho Thanh Thiếu Niên tại Khu Thể Thao Phức Hợp South Fletcher của Brampton. 
Brampton là một trong những thành phố trẻ nhất ở Canada, với hơn 130.000 thanh thiếu niên từ 14 đến 29 
tuổi. Các Trung Tâm Cộng Đồng Dành Cho Thanh Thiếu Niên sẽ khuyến khích sự đa dạng và bình đẳng, 
thúc đẩy sự tham gia sáng tạo và cung cấp không gian an toàn cho thanh thiếu niên, đồng thời nâng cao 
Điều Khoản Ưu Tiên của Hội Đồng rằng Brampton là Thành Phố Khỏe Mạnh và An Toàn.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Các khoản đầu tư của Liên Bang và Tỉnh Bang vào một trong những Trung Tâm Cộng Đồng Dành Cho 
Thanh Thiếu Niên của Brampton là một bước phát triển thú vị trong hành trình của chúng tôi nhằm tạo ra 
những không gian này cho những người trẻ ở Brampton. Khi chúng tôi tiến về phía trước, chúng tôi đang 
gắn kết thanh thiếu niên để hợp tác xây dựng những không gian năng động này với các chương trình và 
dịch vụ cụ thể theo nhu cầu của thanh thiếu niên.”  

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

 
“Với tư cách là Ủy Viên Hội Đồng của Khu 4, chúng tôi đã vận động tại Hội Đồng Thành Phố và Khu Vực để 
phát triển hai trung tâm dành cho thanh thiếu niên ở Brampton. Chúng tôi hoan nghênh sự đầu tư ngày hôm 
nay của chính quyền Tỉnh Bang và Liên Bang nhằm thúc đẩy dự án này và sẽ tạo ra những cơ hội mới cho 
thanh thiếu niên ở Brampton. Thành Phố đã tích cực thu thập phản hồi từ thanh thiếu niên trong khu vực về 
tầm nhìn của họ đối với dự án này và chúng tôi mong muốn bao gồm phản hồi của họ khi chúng tôi phát 
triển Trung Tâm Dành Cho Thanh Thiếu Niên tại Khu Thể Thao Phức Hợp South Fletcher.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 và 4, và Jeff Bowman, Ủy Viên Hội Đồng Thành 
Phố, Khu 3 và 4, Thành Phố Brampton 

 
“Các nhân viên thành phố luôn tận tâm lập kế hoạch và thiết kế những không gian dành cho thanh thiếu 
niên này cụ thể theo nhu cầu của người trẻ và những khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ chúng tôi thành lập Trung 
Tâm Cộng Đồng Dành Cho Thanh Thiếu Niên tại Khu Thể Thao Phức Hợp South Fletcher. Chúng tôi mong 
muốn được tiếp tục làm việc với các bên liên quan và tham gia với giới trẻ của chúng tôi để thiết lập những 
không gian dành riêng cho thanh thiếu niên này.”   

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 
“Việc đầu tư vào các trung tâm giải trí 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. Trung Tâm Dành 
Cho Thanh Thiếu Niên South Fletcher sẽ cung cấp cho thanh thiếu niên Brampton thuộc mọi hoàn cảnh, 
một không gian an toàn để tham gia và hưởng lợi từ đó. Nhiều chương trình và dịch vụ đa dạng được cung 
cấp cũng sẽ góp phần vào sự phát triển cộng đồng trong tương lai. 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.” 

- Sonia Sidhu, Thành Viên Hội Đồng Brampton South, thay mặt cho Ngài Catherine McKenna, Bộ 
Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng và Cộng Đồng 

 
“Bằng việc đầu tư vào các không gian giải trí của Brampton ngày hôm nay, chúng ta đang đầu tư vào sự 
tăng trưởng và phát triển lâu dài của cộng đồng chúng ta trong nhiều năm tới. Trung Tâm Dành Cho Thanh 
Thiếu Niên mới tại Khu Thể Thao Phức Hợp South Fletcher sẽ cung cấp cho những người trẻ của chúng ta 
một nơi để tụ tập và cộng đồng của chúng ta có không gian mới để kết nối.” 

- 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 của Ontario  

 



 

 

“Việc hỗ trợ các đối tác thành phố của chúng ta bằng cách cung cấp tài trợ cho các dự án cơ sở giải trí tại 
địa phương như Trung Tâm Dành Cho Thanh Thiếu Niên South Fletcher giúp xây dựng các cộng đồng 
mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn, an toàn hơn và khỏe mạnh hơn. Khoản đầu tư này vào cơ sở hạ tầng công 
cộng tại địa phương của chúng ta sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống cho thanh thiếu niên Brampton khi 
cộng đồng của chúng ta tiếp tục phát triển và mở rộng.” 

- 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 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. 
. 

 

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 
 
Chantalle Aubertin 
Thư Ký Báo Chí 
Văn phòng Bộ Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng và Cộng Đồng 
613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.ca  
 
Christine Bujold 
Thư Ký Báo Chí 
Văn Phòng Ngài Laurie Scott, Bộ Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng 
Ontario 
416.454.1782 | christine.bujold@ontario.ca  
 
Sofia Sousa-Dias 
Chi Nhánh Truyền Thông 
Bộ Cơ Sở Hạ Tầng Ontario 
437.991.3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca 
 
Quan Hệ Truyền Thông 
Cơ Sở Hạ Tầng Canada  
613-960-9251 
Số điện thoại miễn phí: 1.877.250.7154 
Email: infc.media.infc@canada.ca   
Theo dõi chúng tôi trên Twitter, Facebook and Instagram  
Trang web: Cơ Sở Hạ Tầng Canada  
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