
 

 

  
 THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
 

Thành Phố Brampton đảm bảo việc mở rộng bệnh viện và 
các cơ hội chăm sóc sức khỏe sau trung học trong Ngân Sách Tỉnh Bang 

năm 2021 
 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 24 tháng 3 năm 2021) – Thành Phố Brampton hôm nay hoan nghênh 
thông báo ngân sách từ chính quyền Tỉnh Bang để tài trợ cho việc mở rộng chái nhà mới tại Trung 
Tâm Tưởng Niệm Peel về Sức Khỏe và Khỏe Mạnh Tích Hợp thuộc Hệ Thống Sức Khỏe William Osler 
và hỗ trợ tài chính cho việc phát triển một học viện giáo dục y tế mới tại Brampton hợp tác với Đại Học 
Ryerson.  
 
Mở Rộng Bệnh Viện Tưởng Niệm Peel  
 
Ngân sách Tỉnh Bang sẽ hỗ trợ việc xây dựng chái nhà mới dành cho bệnh nhân nội trú tại Trung Tâm 
Tưởng Niệm Peel thuộc Hệ Thống Sức Khỏe William Osler. Việc đưa Giai Đoạn II của Peel vào cuộc 
sống sẽ giúp Osler gia tăng các dịch vụ chăm sóc cấp tính tại Bệnh Viện Đô Thị Brampton, bổ sung 
thêm sức chứa 90-100 giường bệnh sau khi hoàn thành.  
 
Đề xuất của Osler yêu cầu phê duyệt để mở rộng Trung Tâm Chăm Sóc Khẩn Cấp tại Trung Tâm 
Tưởng Niệm Peel lên thành hoạt động 24/7, như vậy sẽ tăng sức chứa để phục vụ cộng đồng. Đề xuất 
cũng bao gồm việc tái chỉ định Trung Tâm Chăm Sóc Khẩn Cấp thành Khoa Cấp Cứu, việc này cũng 
có thể tiến hành trước khi hoàn thành Giai Đoạn II của Peel.  
 
Vào ngày 22 tháng 1 năm 2020, Thành Phố Brampton đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về chăm sóc 
sức khỏe và khởi động chiến dịch vận động của mình, “Công Bằng cho Brampton” – yêu cầu tài trợ 
kinh phí bổ sung từ Tỉnh Bang để thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc sức khỏe tại Brampton; bao 
gồm hoàn thành Giai Đoạn II của Trung Tâm Tưởng Niệm Peel (Khoa Cấp Cứu 24/7 và các giường 
bệnh bổ sung) và một cơ sở chăm sóc sức khỏe thứ ba tại Brampton.  
 
Giáo Dục Sau Trung Học và Cơ Hội Đào Tạo Kỹ Năng Mới  
 
Thành Phố hoan nghênh việc mở rộng thêm nhiều cơ hội sau trung học, bao gồm cả học viện y tế tại 
Đại Học Ryerson. Thông báo này và việc mở rộng Trung Tâm Tưởng Niệm Peel giúp giải quyết tình 
trạng khẩn cấp về chăm sóc sức khỏe ở Brampton và sẽ đảm bảo rằng thế hệ các học viên chăm sóc 
sức khỏe tiếp theo có thể được đào tạo ở địa phương trong thành phố.  
 
Thông báo của Tỉnh Bang hôm nay bổ sung sự nỗ lực theo đuổi của Hội Đồng Thành Phố đối với Đại 
Học Brampton và các công việc đã hoàn thành cho đến nay nhằm đưa một trường đại học đầy đủ đến 
Brampton.  
 
Không Gian Trường Học và Chăm Sóc Trẻ Em Mới  
 
Ngân sách của Tỉnh Bang cũng cung cấp một trường tiểu học Anh Ngữ mới ở Brampton sẽ dạy dỗ 850 
học sinh và bao gồm một trung tâm chăm sóc trẻ em với sức chứa 73 trẻ được cấp phép.  
 
Vận Động cho Ngân Sách  
 



 

 

Thành Phố Brampton đã trình bày với Tỉnh Bang một bản đệ trình ngân sách chính thức năm 2021 vào 
tháng 2, ủng hộ các ưu tiên chính, bao gồm: chăm sóc sức khỏe, vận chuyển, cơ sở hạ tầng và các cơ 
hội giáo dục sau trung học.  
 
 
Trước ngân sách ngày hôm nay, Thành Phố đã hoan nghênh việc thông báo tài trợ bổ sung kinh phí 
$15 triệu để hỗ trợ các hệ thống vận chuyển của thành phố trong việc giải quyết các tác động tài chính 
của đại dịch COVID-19. Khoản tài trợ mở rộng thông qua Thỏa Thuận Tái Khởi Động An Toàn cho đến 
cuối năm 2021 là một bước phát triển tích cực và là bước phát triển mà Brampton đã ủng hộ thông qua 
bản đệ trình ngân sách năm 2021 của Thành Phố. Thành Phố cũng nhận được $14,6 triệu là một phần 
của thông báo $500 triệu để giúp các thành phố tự quản giải quyết chi phí vận hành COVID-19 đang 
diễn ra.  
 
Trích dẫn  
 
“Nguồn tài trợ từ các đối tác Tỉnh Bang của chúng tôi là tối quan trọng với sự phục hồi của Brampton 
từ đại dịch COVID-19 và chúng tôi rất cảm ơn vì thông báo ngày hôm nay về bệnh viện thứ hai ở 
Brampton thông qua Giai Đoạn II của Trung Tâm Tưởng Niệm Peel và sự phát triển của học viện giáo 
dục y tế mới ở nội thành Brampton. Đại dịch COVID-19 đã làm tăng nhu cầu cấp thiết của Brampton về 
việc tài trợ kinh phí chăm sóc sức khỏe công bằng và kịp thời.”  

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton  
 
“Là một trong những thành phố phát triển nhanh và trẻ nhất của Canada, việc mở rộng cơ hội sau 
trung học cho thanh thiếu niên của chúng ta và giải quyết các khoảng cách về kinh phí trong chăm sóc 
sức khỏe là những ưu tiên chính. Nhân viên thành phố đã tích cực thúc đẩy việc vận động của Hội 
Đồng nhằm đảm bảo thông báo hôm nay về Giai Đoạn II của Bệnh viện Tưởng Niệm Peel và các cơ 
hội sau trung học bổ sung thông qua một trường y khoa mới. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng sức 
khỏe và khỏe mạnh cùng các cơ hội giáo dục cho cư dân Brampton được hiện thực hóa.”  

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton  
 
“Đây là một tin đáng mừng cho Osler và cộng đồng, và chúng tôi cảm ơn Chính Quyền Ontario cùng 
với các quan chức được bầu cử tại địa phương, các thành viên cộng đồng và những người ủng hộ 
khác vì đã ưu tiên việc chăm sóc sức khỏe và mở rộng bệnh viện ở Brampton. Việc tiếp tục lập kế 
hoạch mở rộng địa điểm Tưởng Niệm Peel sẽ cho phép chúng ta tiến về phía trước bằng cách tạo ra 
thêm sức chứa cho bệnh viện để đáp ứng các nhu cầu của khu vực đang phát triển nhanh chóng, và 
sẽ bổ sung cho dịch vụ chăm sóc đặc biệt vốn đã được cung cấp tại Trung Tâm Tưởng Niệm Peel về 
Sức Khỏe và Khỏe Mạnh Tích Hợp của Osler.” 

- Bác Sĩ Naveed Mohammad, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành, Hệ Thống Sức Khỏe William 
Osler  

 
“Ryerson vui mừng với thông báo hôm nay trong Ngân Sách Ontario, trong đó cam kết phát triển một 
học viện giáo dục y tế mới ở Brampton và mở rộng hệ thống chăm sóc sức khỏe địa phương của 
Brampton. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Thành Phố để tăng cường các cơ hội sau trung 
học và mang lại cơ hội giáo dục chất lượng cao cho thế hệ tiếp theo.”  

- Tiến sĩ Mohamed Lachemi, Chủ Tịch Kiêm Phó Hiệu Trưởng, Đại Học Ryerson  
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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 
Gurvinder Singh 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền 
Thông & Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược 
Thành Phố Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
 

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=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

