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Brampton hỗ trợ dự án Khu Chăm Sóc Dài Hạn dành cho Người Cao Tuổi  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 10 tháng 3 năm 2021) – Hội Đồng Thành Phố đã cho phép nhân viên ký 
(các) hợp đồng thuê lên đến 5 mẫu đất trong Flower City Community Campus với Golden Age Village 
for The Elderly (GAVE), để xây dựng Campus of Care toàn diện để hỗ trợ việc chăm sóc dài hạn cho 
người cao tuổi tại Brampton. 

Cơ sở Campus of Care sẽ bao gồm hai tòa nhà với một nhà chăm sóc dài hạn gồm 160 giường hiện 
đại và một khu nhà ở giá phải chăng gồm 140 căn. Campus of Care sẽ giảm bớt áp lực lên hệ thống 
chăm sóc sức khỏe bằng cách đảm bảo người cao tuổi được an toàn và khỏe mạnh trong chính ngôi 
nhà của mình, đồng thời cung cấp các hỗ trợ về lối sống và sức khỏe khác nhau hỗ trợ quá trình lão 
hóa diễn ra tại chỗ. 

Là một tổ chức từ thiện đã đăng ký, sứ mệnh của GAVE là giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở 
nghiêm trọng ở Ontario cho người cao tuổi và cung cấp khả năng sống độc lập và dịch vụ chăm sóc 
lâu dài để nuôi dưỡng lối sống vui vẻ, lành mạnh và viên mãn cho người cao tuổi và những người khác 
thông qua đa dạng văn hóa, di sản, tôn giáo và các hoạt động xã hội. 

Hội Đồng Thành Phố Brampton lần đầu tiên chấp thuận việc tặng đất cho GAVE trong thời hạn 50 năm 
để phát triển Campus of Care vào ngày 26 tháng 2 năm 2020. 

Bộ Chăm Sóc Dài Hạn của Ontario đang tạo chỗ trống cho 15.000 giường chăm sóc dài hạn mới để 
tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc dài hạn và giúp chấm dứt việc chăm sóc sức khỏe dọc hành 
lang, bằng cách bổ sung thêm 7.000 giường chăm sóc dài hạn với mục tiêu hoàn thành vào năm 2023. 

Trích dẫn 

“Thành Phố Brampton tận tâm trong việc hỗ trợ những người cao tuổi của chúng ta, những người đã 
hy sinh cuộc đời của mình để mang lại cho con cháu sự tự do và một cuộc sống tốt đẹp hơn ở 
Canada. Thông qua các tổ chức như Golden Age Village for the Elderly, những người cao tuổi của 
chúng ta có thể tận hưởng những năm tháng vàng son của họ một cách thoải mái và an toàn.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Việc cho Golden Age Village for the Elderly thuê mảnh đất này trong Flower City Community Campus 
chứng minh rằng Thành Phố Brampton cam kết hỗ trợ chăm sóc dài hạn và tăng cường phát triển kinh 
tế trong cộng đồng của chúng ta. Với tư cách là Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực kiêm Chủ Tịch Dịch Vụ 
Nhân Sinh của Peel, tôi hoan nghênh cam kết của Golden Age Village đối với Brampton và rất vui khi 
Hội Đồng Thành Phố đã phê duyệt việc thúc đẩy dự án nhà ở giá phải chăng quan trọng này ở Khu 4”. 

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



 

 

“Việc có Campus of Care sẽ giúp giảm bớt áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta bằng 
cách đảm bảo người cao tuổi được an toàn và khỏe mạnh ở một nơi mà họ có thể gọi là nhà. Có một 
nhà chăm sóc dài hạn gồm 160 giường hiện đại và một đơn vị nhà ở giá phải chăng gồm 140 căn cho 
người cao tuổi trong khu này là một bổ sung đáng hoan nghênh cho Khu 4, đảm bảo cho người cao 
tuổi tại Brampton có thể có một nơi ở hợp lý để gọi là nhà.” 

- Jeff Bowman, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 3 & 4, Thành Phố Brampton 

“Dự án này trực tiếp hỗ trợ các cư dân dễ bị tổn thương nhất của Thành Phố và tác động đến kinh tế-
xã hội của cơ sở Campus of Care này sẽ hỗ trợ sự phục hồi kinh tế của Thành Phố bằng cách tạo 
thêm việc làm ở Thành Phố Brampton trong nhiều lĩnh vực bao gồm xây dựng, công nghệ thông tin và 
chăm sóc dài hạn. Chúng tôi rất vui mừng được phát triển mối quan hệ đối tác quan trọng này để mang 
lại sự hỗ trợ cần thiết cho cộng đồng người cao tuổi của chúng ta.” 

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

 
-30- 

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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