
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  
Phán quyết của tòa án về yêu cầu chi trả chi phí và đưa ra quy tắc cho 

Thành Phố đối với các Phát Hiện của Ủy Viên Chính Trực về các cáo buộc 
hành vi Quấy Rối Tình Dục của Ủy Viên Hội Đồng Dhillon 

 
 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 11 tháng 6 năm 2021) – Hôm nay, Tòa Án Công Lý Cấp Cao 
Ontario - Tòa Án Phân Khu đã đưa ra phán quyết có lợi cho Thành Phố Brampton và Ủy Viên 
Chính Trực của Thành Phố, đồng thời yêu cầu chi trả chi phí cho cả hai bên, trong vụ kiện của 
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Brampton Dhillon, liên quan đến các phát hiện của Ủy Viên 
Chính Trực về các cáo buộc hành vi sai trái chống lại Ủy Viên Hội Đồng Dhillon và quyết định 
chấp thuận những phát hiện đó của Hội Đồng. 

 
Thành Phố đồng thuận với quyết định của Tòa Án Phân Khu xác nhận các phát hiện và khuyến nghị 
trong Báo Cáo của Ủy Viên Chính Trực về đơn khiếu nại chống lại Ủy Viên Hội Đồng Dhillon.    

 
Thành Phố và Ủy Viên Chính Trực mỗi bên đã được trả $20,000.00 chi phí liên quan đến thủ tục pháp 
lý. 

 
Các phát hiện của Tòa Án đã hỗ trợ các hành động và quyết định của Hội Đồng sau khi nhận được 
Báo Cáo của Ủy Viên Chính Trực.  

 
Tòa Án đã gửi thông tin về những hạn chế đối với khả năng của Ủy Viên Hội Đồng Dhillon trong việc 
chỉ được giao tiếp với các thành viên công chúng qua email sử dụng địa chỉ Thành Phố của ông ấy cho 
Hội Đồng để xem xét thêm. Hội Đồng có thể xem xét khuyến nghị này trong thời gian sớm nhất. 
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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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