
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  
Brampton ủng hộ sự tài trợ công bằng của Liên Bang và Tỉnh Bang để thúc 

đẩy sự thay đổi và Đảm Bảo tương lai của Thành Phố 

 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 11 tháng 3 năm 2021) – Vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 3, ông Patrick 
Brown, Thị Trưởng của Brampton, sẽ gặp mặt trực tuyến với các Thành Viên Nghị Viện (MP) và Thành 
Viên Nghị Viện Tỉnh Bang (MPP) để ủng hộ cho các ưu tiên chính, để thúc đẩy sự thay đổi và bảo đảm 
tương lai cho Thành Phố. 
 
Đại dịch COVID-19 đã mở rộng tầm quan trọng của các ưu tiên chính của Brampton, như chăm sóc 
sức khỏe, giao thông và khôi phục kinh tế. Thông qua các tham vấn ngân sách sơ bộ của Liên Bang và 
Tỉnh Bang, Thành Phố Brampton đang ủng hộ việc tài trợ kịp thời và công bằng để đảm bảo các yêu 
cầu bức thiết và dài hạn của Thành Phố, trong khi vẫn tìm kiếm các mối quan hệ và hợp tác chặt chẽ. 
 
Thành Phố Brampton gần đây đã đề nghị gia hạn Thỏa Thuận Tái Hoạt Động An Toàn cho đến hết 
năm 2021 và đánh giá cao thông báo vừa rồi của Tỉnh Bang về việc tài trợ bổ sung $150 triệu để giúp 
đỡ hệ thống giao thông của thành phố. Kết quả của việc này là tổng số $650 triệu hiện vẫn sẵn có cho 
các thành phố tự trị cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2021, với thời gian gia hạn tới tháng 12 năm 2022, 
được cấp phép trên cơ sở từng trường hợp. 
 
Được xây dựng dựa trên nguồn tài trợ Liên Bang được đảm bảo trong năm 2020, Thành Phố 
Brampton đang đề nghị đầu tư vào các dự án giao thông cơ sở hạ tầng xanh chiến lược để tạo việc 
làm và giảm thiểu phát thải khí nhà kính, như cơ sở bảo trì và lưu giữ phương tiện giao thông mới, việc 
điện khí hóa cơ sở đó và đội xe không phát thải khí nhà kính. 
 
Việc Tỉnh Bang tài trợ ngay lập tức để thu hẹp khoảng cách chăm sóc sức khỏe của Brampton, so với 
các khu vực khác trong Ontario, là tối quan trọng cho một loạt các dịch vụ y tế bao gồm: phòng ngừa 
bệnh tật và nâng cao sức khỏe; chương trình sức khỏe cộng đồng và công cộng; chăm sóc sức khỏe 
tại nhà; và dịch vụ bệnh viện tại Bệnh Viện Brampton Civic Hospital và Peel Memorial Centre for 
Integrated Health and Wellness. 
 
Với hơn 700.000 cư dân, Brampton là Thành Phố lớn thứ chín của Canada với dân số phát triển nhanh 
và đa dạng. Việc phát triển các kỹ năng vẫn là ưu tiên chính của Thành Phố Brampton cho việc phát 
triển công ăn việc làm để xây dựng năng lực trong các ngành công nghiệp công nghệ và đổi mới. 
 
Các điểm chính trong đệ trình ngân sách sơ bộ bao gồm: 
• Tỉnh Bang tài trợ chăm sóc sức khỏe công bằng và ngay lập tức để chấm dứt tình trạng “điều trị ngoài 
hành lang” ở Brampton 
• Tỉnh Bang tài trợ cho Đường Đi Bộ Ven Sông để giải phóng nội thành Brampton và hỗ trợ tăng 
trưởng và phát triển bền vững 
• Liên Bang tài trợ cho cơ sở bảo trì và lưu giữ phương tiện giao thông thứ ba cho các phương tiện 
giao thông chạy bằng điện 
• Hỗ trợ mạng lưới giao thông liên vùng, thứ bậc cao hơn bằng cách đầu tư vào dự án Xe Buýt Nhanh 
(BRT) Queen Street 
• Đầu tư vào việc mở rộng Đường Sắt Đô Thị (LRT) Hurontario-Main Street trong khi nghiên cứu đánh 



 

 

giá môi trường đang được hoàn thành 
• Đẩy nhanh việc mở rộng đường sắt Giao Thông Chính Quyền Ontario (GO) và tài trợ cho dịch vụ hai 
chiều, hoạt động cả ngày với Metrolinx 
• Xây dựng luật Tỉnh Bang để thành lập BramptonU bằng cách thông qua Đạo Luật Đại Học Brampton 
và đầu tư vào giáo dục sau trung học và cơ sở hạ tầng đổi mới và công nghệ quan trọng 
 
Để đọc đệ trình ngân sách sơ bộ, vui lòng nhấp vào đây. 
  
Trích dẫn 
 
“Việc tăng cường hợp tác với các đối tác chính phủ sẽ hỗ trợ sự phục hồi chung của chúng ta. Đại dịch 
COVID-19 đã làm tăng nhu cầu cấp thiết về tài trợ kịp thời và công bằng để thu hẹp khoảng cách chăm 
sóc sức khỏe của Brampton, so với các khu vực khác của Ontario. Đây là lý do vì sao chúng ta sẽ ủng 
hộ Tỉnh Bang để xây dựng một bệnh viện chăm sóc bệnh cấp tính mới và trường y cho dân số đang 
phát triển của chúng ta. 
  
Một điều cũng rất quan trọng cho sức khỏe và sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của cộng đồng 
chúng ta đó là đảm bảo rằng chúng ta có hệ thống giao thông công cộng dễ tiếp cận và bền vững. 
Chúng tôi sẽ mang điều này tới cho các đối tác Liên Bang khi nêu bật sự hỗ trợ của họ quan trọng tới 
mức nào trong việc điện khí hóa cơ sở bảo trì và lưu giữ phương tiện giao thông cho các phương tiện 
giao thông chạy bằng điện tại Brampton.” 
 
 - Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Brampton là một trong những thành phố có dân số trẻ và đa dạng nhất cả nước. Nằm ở vị trí trung 
tâm dọc theo Hành Lang Đổi Mới với khả năng sẵn sàng tiếp cận với thị trường và nguồn nhân tài của 
Khu Vực Greater Toronto và Hamilton (GTHA).Thành Phố Brampton rất mong được tiếp tục hợp tác 
với các đối tác Liên Bang và Tỉnh Bang để định nghĩa lại thập kỷ mới này cho thành phố chúng ta, cho 
Ontario, và cho Canada.”  
 
 - David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, 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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