
 

  

 

 
PHÁT HÀNH NGAY           
 

Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Brampton Rowena Santos tái đắc cử vào Hội Đồng 
Quản Trị của FCM 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 4 tháng 6 năm 2021) – Tại Đại Hội Thường Niên hôm nay, Liên Đoàn Đô 
Thị Canada (Federation of Canadian Municipalities, FCM) đã thông báo Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực 
Brampton Rowena Santos đã tái đắc cử vào Hội Đồng Quản Trị của FCM với nhiệm kỳ một năm, từ 2021-
2022. 

FCM là tiếng nói quốc gia của chính quyền đô thị Canada kể từ năm 1901. Các thành viên bao gồm hơn 
2.000 đô thị trên khắp đất nước, đại diện cho hơn 90% tổng số người dân Canada. Hội nghị, năm nay 
được tổ chức trực tuyến từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, đã trao cơ hội cho Thành Phố Brampton 
để thiết lập chính sách của FCM về các vấn đề quan trọng và để vận động sự hỗ trợ và tài trợ của Chính 
Phủ Liên Bang cho những việc sau: 

• Làm việc theo một thỏa thuận kế nhiệm của Thỏa Thuận Khởi Động Lại An Toàn, bao gồm tài trợ 
cho các hoạt động Giao Thông; 

• Cam kết về một mạng lưới giao thông liên khu vực, có trật tự tốt hơn; 
• Cấp vốn bền vững để thực hiện các chương trình và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tích cực; 
• Đầu tư và thay đổi chính sách để nâng cao khả năng thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu; 

và, 
• Các khoản đầu tư vào phát triển và phục hồi kinh tế, chẳng hạn như khoản đầu tư vào công ty 

Rogers Cybersecure Catalyst. 

Thông tin thêm về hoạt động ủng hộ của Thành Phố có trên trang web của Thành Phố Brampton. 

Các cuộc bầu cử cho Hội Đồng Quản Trị của FCM đã được tổ chức trực tuyến từ ngày 31 tháng 5 đến 
ngày 4 tháng 6 và đã được phê chuẩn vào hôm nay tại Đại Hội Thường Niên của FCM. 

Trích dẫn  

“Đây là một vinh dự khi được phục vụ trong Hội Đồng Quản Trị của FCM trong một nhiệm kỳ khác cùng 
với một nhóm các nhà lãnh đạo đô thị ở khắp cả nước. Tại FCM, chúng tôi kiên quyết tập trung vào việc 
tăng cường tất cả các mối quan hệ đối tác của mình và tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các ưu tiên quan trọng cho 
người dân Brampton bao gồm các mục tiêu phục hồi kinh tế và biến đổi khí hậu của chúng tôi. Là nhóm 
vận động hàng đầu của đất nước đại diện cho các đô thị, FCM đã thành công trong việc nhận được tài trợ 
liên bang cho các đô thị đang đối mặt với khủng hoảng tài chính do đại dịch COVID-19 và đã làm việc với 
Hiệp Hội Đô Thị Ontario (Association of Municipalities of Ontario, AMO) và Thị Trưởng Các Thành Phố 
Lớn của Ontario (Ontario's Big City Mayors, OBCM) để đảm bảo phù hợp với các quỹ của tỉnh bang. Đồng 
thời, chúng tôi tôn vinh khả năng phục hồi ngoài sức tưởng tượng của các cộng đồng địa phương của 
chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá những điều mà các thành phố và cư dân của chúng tôi cần để 
vượt qua đại dịch và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Thành Phố Brampton 

“Thay mặt cho Hội Đồng Thành Phố Brampton, tôi tự hào rằng Ủy Viên Hội Đồng Santos đã được bầu để 
phục vụ Thành Phố của chúng ta trong khả năng này, qua đó thúc đẩy công việc mà hội đồng của chúng 
ta đang thực hiện để đảm bảo Brampton nhận được phần tài trợ công bằng cho giao thông công cộng, 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/FCM%202021_City%20of%20Brampton_Driving%20Change_Stronger%20Together_Final.pdf


 

  

 

một mạng lưới giao thông tích cực, hỗ trợ khôi phục đại dịch COVID-19; và, các vấn đề quan trọng khác 
cho cư dân Brampton. Tôi tin tưởng rằng nỗ lực và cam kết của Rowena sẽ đảm bảo rằng tiếng nói của 
các cư dân ở Thành Phố Brampton và ở Vùng Peel được lắng nghe và mang lại kết quả một cách hiệu 
quả.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, 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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