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Brampton giành được khoản đầu tư $7,3 triệu của Liên Bang và Tỉnh Bang 
là để thực hiện các nâng cấp quan trọng cho Giao Thông Brampton 

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 17 tháng 5 năm 2021) – Hôm nay, Thị Trưởng Patrick Brown; Ủy Viên 
Hội Đồng Thành Phố Brampton; Maninder Sidhu, Thư Ký Nghị Viện cho Bộ Trưởng Bộ Phát Triển 
Quốc Tế kiêm Nghị Sĩ Quốc Hội của Brampton East, đại diện cho Bà Catherine McKenna, Bộ Trưởng 
Liên Bang Bộ Cơ Sở Hạ Tầng và Cộng Đồng; và Ngài Prabmeet Singh 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 Bộ Cơ Sở Hạ Tầng của Ontario; đã thông báo tham gia tài trợ 
thay thế hệ thống Máy Tính Hỗ Trợ Điều Phối Thông Báo và hệ thống Định Vị Phương Tiện Tự Động 
trên xe buýt trong đội Giao Thông Brampton. 
 
Chính Phủ Canada đang đầu tư $4 triệu vào dự án này thông qua Luồng Cơ Sở Hạ Tầng Giao Thông 
Công Cộng (PTIS) của kế hoạch Đầu Tư vào Canada. Chính Quyền Ontario đang cấp vốn $3,3 triệu, 
và Thành Phố Brampton đang đóng góp $2,6 triệu.  
 
Dự án bao gồm thiết kế, xây dựng và lắp đặt tất cả các thiết bị hỗ trợ, hệ thống điều hành, thiết bị 
mạng và phần mềm cho hệ thống Máy Tính Hỗ Trợ Điều Phối Thông Báo và hệ thống Định Vị Phương 
Tiện Tự Động. Các hệ thống thay thế này sẽ được lắp đặt trên hơn 450 xe buýt Công việc cũng bao 
gồm việc triển khai và tích hợp các hệ thống phụ, bao gồm Phản Hồi Bằng Giọng Nói Tương Tác, 
mạng vô tuyến dữ liệu, hơn 130 biển báo điện tử tại các nhà ga và trạm dừng, và trang bị cho xe buýt 
với các quầy hành khách tự động.  
 
Việc bổ sung các hệ thống mới này sẽ cải thiện độ tin cậy của dữ liệu, khả năng theo dõi hoạt động, 
năng lực và hiệu suất của hệ thống, cho phép tạo ra một hệ thống giao thông công cộng chất lượng 
hơn và an toàn hơn cho Brampton.    
 
Liên kết 

• Canada và Ontario đầu tư vào nâng cấp giao thông công cộng cho cư dân Brampton 
 

 
Trích dẫn 
 
“Thành Phố Brampton hoan nghênh khoản đầu tư quan trọng này vào hệ thống giao thông công cộng 
của chúng tôi. Giao Thông Brampton là một trong những mạng lưới giao thông công cộng phát triển 
nhanh nhất ở Canada và các công nghệ điều phối thông báo và định vị phương tiện được cập nhật sẽ 
nâng cao đáng kể thông tin tức thời, kết nối, chất lượng và độ an toàn của phương tiện công cộng ở 
Brampton. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục làm việc với tất cả các cấp chính quyền để mang lại 
khoảng đầu tư cho Brampton.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Brampton là một Thành Phố Khỏe Mạnh và An Toàn và là một Thành Phố Được Quản Lý Tốt. Khoản 
đầu tư quan trọng này sẽ đảm bảo hệ thống vận giao thông công cộng của chúng tôi luôn hiện đại, 
hiệu quả và được kết nối tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo Giao Thông Brampton có những công 
nghệ được cập nhật mới nhất để hỗ trợ các hoạt động hàng ngày, tính an toàn và sự phát triển cho 
mọi người trong cộng đồng của chúng tôi. Cảm ơn các đối tác chính phủ, nhân viên và các bên liên 
quan của chúng tôi, những người đã biến điều này trở nên khả thi.” 

https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/05/canada-and-ontario-invest-in-improved-public-transit-for-residents-of-brampton.html


 

 

 
 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Chủ Tịch, Công Trình Công Cộng và Kỹ 
Thuật, Thành Phố Brampton 

 
“Nhân viên của thành phố luôn tận tâm làm việc với các đối tác của chúng tôi để mang lại các khoản 
đầu tư cho Brampton. Đội xe và cộng đồng của chúng tôi sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi chúng tôi 
thay thế, triển khai và tích hợp các thiết bị và hệ thống này trên Giao Thông Brampton.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 
“Sự đầu tư của ngày hôm nay sẽ giúp cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông công cộng của Brampton 
bằng cách nâng cấp độ tin cậy của dữ liệu cũng như khả năng theo dõi hoạt động và tính hiệu quả. 
Điều này sẽ đảm bảo rằng các cư dân sẽ tiếp tục được tiếp cận với các lựa chọn giao thông công cộng 
chất lượng và an toàn trong nhiều năm tới. 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.” 

- Maninder Sidhu, Thư Ký Nghị Viện của Bộ Trưởng Phát Triển Quốc Tế và Thành Viên Nghị 
Viện của Brampton East, thay mặt cho Catherine McKenna Tôn Kính, Bộ Trưởng Cơ Sở Hạ 
Tầng và Cộng Đồng Liên Bang 

 
“Là một thành phố đang phát triển, Brampton cần có hệ thống giao thông công cộng an toàn, thông 
minh và dễ tiếp cận để giúp người dân có thể di chuyển khắp cộng đồng của chúng ta. Khoản đầu tư 
này nhằm mục đích tiếp tục xây dựng hệ thống phương tiện giao thông hiện đại, có hiệu lực và hiệu 
quả cho cộng đồng của chúng ta—để các gia đình Brampton chăm chỉ có thể nắm bắt mọi cơ hội phát 
triển.” 

- 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 
Bộ Cơ Sở Hạ Tầng của Ontario 
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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 
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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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