
 

 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
 

Thành Phố Brampton chào mừng Tuần Lễ Lao Động Công Cộng Quốc Gia 
đến ngày 22 tháng 5 

 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 17 tháng 5 năm 2021) –Hôm nay, Thành Phố bắt đầu chào đón Tuần 
Lễ Lao Động Công Cộng Quốc Gia (NPWW) tại Brampton để ghi nhận và tri ân những người đàn ông 
và phụ nữ đã góp phần giữ cho cộng đồng được an toàn, sạch sẽ và phát triển mỗi ngày. 
 
Gần 700 nhân viên của Thành Phố Brampton là những mảnh ghép trong đội ngũ Công Tác Công Cộng 
và Kỹ Thuật của thành phố. Những nhân viên này đã thực hiện những công tác quan trọng và thiết yếu 
trên tuyến đầu, bao gồm xây dựng và bảo trì để giữ cho vỉa hè, cầu đường an toàn cho việc đi lại thiết 
yếu, quản lý tín hiệu và đèn đường, tổng vệ sinh, dọn tuyết, làm sạch bể chứa nước, quét dọn đường 
phố và những công việc khác nữa. 
 
Trước đại dịch COVID-19, Thành Phố Brampton đã kỷ niệm NPWW bằng việc xây dựng nhận thức về 
cách ảnh hưởng của các dịch vụ công tác công cộng đến cộng đồng mỗi ngày, với những hoạt động 
được tổ chức trong suốt tuần lễ đó. Mặc dù năm nay không có các sự kiện diễn ra trực tiếp nhưng 
chúng ta lại có một bức vẽ tô màu cho trẻ em về NPWW, để chúng ta có thể tô màu, chụp ảnh và đăng 
lên mạng xã hội. Các cư dân có thể tìm hiểu thêm về những thành viên trong Sở Lao Động Công Cộng 
Brampton bằng cách xem các video của nhân viên trên Twitter, Facebook và Instagram trong suốt tuần 
lễ hoặc truy cập www.brampton.ca để biết thêm thông tin. 
 
Trích dẫn 
 
“Tuần Lễ Lao Động Công Cộng Quốc Gia là cơ hội để giáo dục công chúng về vai trò của hoạt động 
lao động công cộng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Từ việc lập kế hoạch cho đến xây dựng, 
quản lý và bảo trì - những nhân viên lao động công cộng đã hỗ trợ cho các hoạt động chính, là trọng 
tâm của cộng đồng Xanh, Lành Mạnh và An Toàn của chúng ta.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Chủ đề của năm nay là Cùng Nhau Mạnh Hơn. Trong năm qua, đội Lao Động Công Cộng của chúng 
ta đã chứng tỏ được sự khả năng thích nghi linh hoạt; họ đã thích nghi với những thay đổi, vượt qua 
chúng và còn hơn thế nữa để duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn 
cho cộng đồng của chúng ta. ” 

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

 
“Những nhân viên lao động công cộng hỗ trợ và duy trì các cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và dịch vụ 
quan trọng, cần thiết cho những cộng đồng bền vững và có́́́  khả năng thích nghi linh hoạt, cho sức 
khỏe của công chúng, cho một cuộc sống chất lượng cao và cho lợi ích của cư dân Brampton. Trong 
tuần này và tất cả những tuần khác nữa, chúng ta đều ghi nhận và cảm ơn đội ngũ ấy, những người 
đã góp phần giúp Brampton trở thành một Cộng Đồng Khỏe Mạnh và An Toàn.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Documents/2021-000950_NPWW_ColouringSheet_Letter_RD1.pdf
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
file:///C:/Users/NStogdil/Documents/www.brampton.ca


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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