
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     
 

Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton hợp tác với what3words nhằm 
nâng cao sự an toàn cho cộng đồng  

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 5 tháng 5 năm 2021) – Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp 
Brampton đã hợp tác với what3words, một ứng dụng di động miễn phí dành cho iOS và 
Android đã chia thế giới thành những ô vuông 3 m, mỗi ô vuông có một địa chỉ gồm 3 từ duy 
nhất.  
 
Thành Phố Brampton là Thành Phố Lành Mạnh và An Toàn tận tâm phục vụ cho sự khỏe 
mạnh về cả thể chất và tinh thần của cộng đồng. what3words sẽ cho phép Dịch Vụ Cứu Hỏa 
và Khẩn Cấp của Brampton phản hồi các cuộc gọi khẩn cấp với khả năng xác định vị trí chính 
xác hơn, cho phép điều động các lực lượng hỗ trợ đến các địa điểm xảy ra sự cố nhanh hơn, 
điều này rất quan trọng trong các trường hợp khẩn cấp. Điều này hỗ trợ các dịch vụ cứu sinh 
bằng cách giúp tìm kiếm những người mất tích hoặc cần hỗ trợ và mô tả chính xác địa điểm 
có người cần giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp.  
 
what3words là gì?  
what3words là một ứng dụng cực kỳ đơn giản để định vị vị trí. what3words đã chia thế giới 
thành những ô vuông 3 m , mỗi ô vuông có một địa chỉ gồm 3 từ duy nhất. Điều đó có nghĩa là 
tất cả mọi người, ở mọi nơi đều có thể định vị được bất kỳ vị trí chính xác nào – từ lối vào một 
tòa nhà cụ thể đến một điểm trên đường mòn đi bộ đường dài hoặc một điểm hẻo lánh trên 
cánh đồng – chỉ bằng 3 từ.   
 
Nếu ai đó đang ở trong tình huống khẩn cấp và gặp khó khăn trong việc mô tả vị trí của họ, họ 
có thể sử dụng what3words để cung cấp chi tiết vị trí của mình một cách dễ dàng và chính 
xác. Một người có thể tìm thấy địa chỉ what3words cho vị trí hiện tại của họ bằng cách mở ứng 
dụng what3words. what3words sẽ hiển thị 3 từ dành cho vị trí ô vuông 3 m đó và người gọi có 
thể cung cấp chúng cho trạm điều động Cứu Hỏa. Trạm có thể nhập 3 từ đó vào bản đồ 
what3words trong phòng điều khiển để xác định vị trí chính xác cho việc điều động.  
 
Nếu có người cài đặt ứng dụng what3words trên điện thoại của mình – ứng dụng này hoạt 
động ngoại tuyến, vì vậy họ có thể khám phá địa chỉ 3 từ của mình mà không cần Wi-Fi hay 
dữ liệu di động. Có thể không cần tải xuống bản đồ nhưng địa chỉ 3 từ sẽ vẫn được hiển thị.  
 
what3words không theo dõi vị trí của người dùng, ứng dụng này cung cấp một phương pháp 
để người dùng chọn chia sẻ vị trí của họ. what3words lưu giữ hồ sơ về các tìm kiếm được 
thực hiện trong ứng dụng di động và trang bản đồ của mình, và ứng dụng này sẽ biết được thị 
trấn hoặc thành phố nơi những tìm kiếm đó đã được thực hiện, nhưng không lưu giữ dữ liệu vị 
trí ở cấp độ cá nhân. 
 
Để biết thêm thông tin về what3words, vui lòng truy cập www.brampton.ca  
 
 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/what-3-words.aspx


 

 

Trích dẫn 
 
“Sự an toàn của cộng đồng là điều quan trọng hàng đầu đối với chúng tôi tại Thành Phố 
Brampton với tư cách là một Thành Phố Lành Mạnh và An Toàn. Ứng dụng di động 
what3words sẽ cung cấp cho đội ngũ Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp của chúng ta khả năng 
xác định vị trí chính xác hơn, hỗ trợ phản hồi các cuộc gọi khẩn cấp nhanh chóng và chính xác 
hơn trong những thời điểm cần thiết. Tôi khuyến khích tất cả cư dân Brampton hãy tải xuống 
ứng dụng có khả năng cứu sinh này.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
 
 
“Brampton là một thành phố sáng tạo và chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để tìm ra những 
cách thức mới để cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho các cư dân của mình. 
what3words là một cách đơn giản để định vị bất kỳ vị trí chính xác nào, điều này sẽ chỉ giúp 
nhân viên Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp tận tâm của chúng tôi đẩy nhanh thời gian để bảo 
vệ cộng đồng của chúng ta trong các tình huống khẩn cấp.”  

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

 
“Là một Thành Phố Vận Hành Tốt, chúng tôi luôn tìm cách tận dụng các mối quan hệ hợp tác 
quý giá để mang lại lợi ích cho cư dân của chúng tôi. Bằng cách hợp tác với what3words, bất 
kỳ ai tại Brampton nhận thấy mình đang phải đối mặt với tình huống khẩn cấp sẽ có thể chia 
sẻ vị trí của họ một cách dễ dàng và chính xác với trạm điều động Cứu Hỏa. Điều này sẽ tiết 
kiệm thời gian trong thời điểm thời gian là quan trọng nhất, đồng thời cho phép nhân viên Dịch 
Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton dễ dàng và nhanh chóng xác định vị trí của những người 
cần hỗ trợ.” 

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

 
“what3words đơn giản hóa việc định vị vị trí, chia thế giới thành các ô vuông 3 mét, mỗi ô 
vuông có một địa chỉ 3 từ. Trong những tình huống căng thẳng hoặc nguy hiểm, việc tập trung 
vào các chi tiết như vị trí có thể sẽ rất khó khăn, nhưng trong trường hợp khẩn cấp mỗi giây 
trôi qua đều rất quan trọng. what3words sẽ giúp đội ngũ Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp 
Brampton của chúng tôi xác định vị trí chính xác trong trường hợp khẩn cấp, đưa chúng tôi 
đến mọi nơi tại Brampton một cách chính xác và nhanh chóng để phục vụ cộng đồng của 
chúng tôi.”   

- Bill Boyes, Giám Đốc, Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton, Thành Phố Brampton 
 
“Tại Thành Phố Brampton, chúng tôi nỗ lực thúc đẩy Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng 
Brampton là một Thành Phố Khỏe Mạnh và An Toàn, và đội ngũ Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn 
Cấp của chúng tôi đóng một vai trò thiết yếu trong việc thực hiện sứ mệnh này. Sự hợp tác 
của chúng tôi với what3words sẽ nâng cao sự an toàn của cộng đồng trong thành phố của 
chúng tôi bằng cách đưa nhân viên Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp của Brampton đến với 
những người cần giúp đỡ một cách nhanh chóng và chính xác, bất kể vị trí nào.” 

- 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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