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Thành Phố Brampton cam kết tham gia vào sáng kiến mang tên BlackNorth 
Initiative; củng cố cam kết xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc đối với Người 

Da Đen 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 17 tháng 6 năm 2021) - Vào ngày 16 tháng 6, Hội Đồng Thành Phố 
Brampton nhất trí cam kết tham gia BlackNorth Initiative. 

Bằng việc cam kết và ký kết về sáng kiến, Thành Phố Brampton sẽ cùng với hơn 450 tổ chức toàn cầu 
hướng đến mục tiêu xóa bỏ các rào cản mang tính hệ thống đối với Người Da Đen, gây ảnh hưởng 
tiêu cực đến cuộc sống của Người Canada Da Đen. 

Mối quan hệ hợp tác này sẽ bổ sung cho công việc của Đơn vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với 
Người Da Đen & Trao Quyền Kinh Tế, thuộc Phòng Công Lý của Thành Phố, và cho phép cộng đồng 
Người Da Đen ở Brampton được tiếp cận với mạng lưới chuyên gia mạnh của tổ chức, tạo cơ hội kết 
nối rộng rãi hơn, cung cấp cố vấn và xây dựng cơ hội hợp tác và liên kết cho các hoạt động trong 
tương lai. 

Thành Phố tiếp tục hành động để giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc đối với Người Da Đen trong 
thành phố của chúng ta. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã nhất trí 
thành lập Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen và Trao Quyền Kinh Tế, Văn Hóa 
và Xã Hội cho Người Caribe và Người Châu Phi Da Đen. Mục tiêu của Đơn Vị là phát triển một kế 
hoạch hành động để xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống đối với Người Da Đen ở Brampton, 
với sự hướng dẫn của các bên liên quan trong cộng đồng tại địa phương, và nâng cao vị trí xã hội, văn 
hóa và kinh tế của cộng đồng Người Da Đen ở Brampton. Trong năm qua, Đơn Vị đã tổ chức nhiều sự 
kiện và chương trình tương tác với cộng đồng và các bên liên quan để thúc đẩy mối quan hệ tốt hơn 
với cộng đồng Người Da Đen, cũng như với các cơ quan/tổ chức giáo dục và chính quyền. 

Đơn Vị tiếp tục có các cuộc tham vấn sâu và mang tính chiến lược quan trọng với cộng đồng Người 
Da Đen và các bên liên quan, và điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển một kế hoạch 
hành động, trong đó xác định các sáng kiến để giải quyết các rào cản mang tính hệ thống đang tồn tại 
trong thành phố. Tìm hiểu thêm về Đơn Vị tại brampton.ca/antiblackracism. 

Giới Thiệu về BlackNorth Initiative 

Do Hội Đồng Các Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Canada Chống Lại Nạn Phân Biệt Chủng Tộc Đối Với 
Người Da Đen dẫn đầu, BlackNorth Initiative được thành lập vào năm 2020 để ứng phó với sự bất 
bình đẳng rõ rệt trong các công ty tại Canada và xóa bỏ các rào cản có hệ thống đối với Người Da 
Đen, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người Canada Da Đen. Nhiệm vụ của BlackNorth 
Initiative là tăng cường số đại diện Da Đen trong các ban quản trị và vị trí điều hành trên khắp Canada. 
Trong khi cung cấp hỗ trợ cho các công ty cam kết tại Canada, BlackNorth Initiative cũng đã phát triển 
và thực hiện một số chương trình nòng cốt nhằm hỗ trợ người Canada Da Đen trên nhiều lĩnh vực, 
bao gồm cố vấn kinh doanh, chương trình cầu nối sở hữu nhà và chương trình sức khỏe tâm thần cho 
người trẻ Da Đen. Tìm hiểu thêm tại blacknorth.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://blacknorth.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|f1b88a82086040d33f8708d93198afde|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637595355231888262|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ffRcozaLwFAQUtwhPR73rmD6XgP4vKrBMSGjnSeLng8=&reserved=0
http://www.brampton.ca/antiblackracism
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://blacknorth.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|f1b88a82086040d33f8708d93198afde|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637595355231888262|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ffRcozaLwFAQUtwhPR73rmD6XgP4vKrBMSGjnSeLng8=&reserved=0


 

 

Giới Thiệu về Phòng Công Lý 

Thành Phố Brampton đang thúc đẩy Ưu Tiên “Brampton là một Thành Phố Đa Dạng” của Nhiệm Kỳ 
Hội Đồng bằng cách đặt nền móng cho Phòng Công Lý phục vụ các nhân viên và công dân của mình. 
Phòng Công Lý, ngôi nhà của Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen và Trao 
Quyền Kinh Tế, sẽ làm việc để đảm bảo mọi cá nhân đều được đối xử công bằng và bình đẳng, đồng 
thời thúc đẩy một môi trường hòa hợp ở cả bên trong Thành Phố và cho các cư dân. Vào tháng 11 
năm 2019, Thành Phố Brampton đã đưa ra Chiến Lược và Kế Hoạch Làm Việc mới trong 5 năm về Sự 
Đa Dạng và Hòa Nhập Tại Nơi Làm Việc, đặt ra các cơ hội để thúc đẩy một nền văn hóa tổ chức hòa 
nhập hơn, nhằm gắn kết, phát triển và tôn vinh các nhân viên, đồng thời thu hút một lực lượng lao 
động đa dạng. 

Trích dẫn 

“Lời hứa này tái khẳng định cam kết của Thành Phố Brampton trong việc chấm dứt nạn phân biệt 
chủng tộc có hệ thống trong thành phố của chúng ta. Cùng hợp tác chặt chẽ với Đơn Vị Chống Phân 
Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen và Trao Quyền Kinh Tế cũng như dựa trên công việc quan trọng 
của họ, chúng ta sẽ có tầm nhìn rộng hơn và tiếp cận được với cộng đồng Người Da Đen để lắng 
nghe, tìm hiểu và cam kết thực hiện những thay đổi thực sự, giàu tác động, từ đó sẽ giúp xóa bỏ các 
rào cản mang tính hệ thống đang tồn tại trong thành phố của chúng ta.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Trong năm qua, Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen và Trao Quyền Kinh Tế 
của Thành Phố đã thiết lập nền tảng và hiện đang làm việc để hướng tới một quy trình tham vấn cộng 
đồng chuyên sâu, từ đó sẽ giúp phát triển một kế hoạch hành động toàn diện trong 5 năm nhằm mang 
lại sự đa dạng trên toàn thành phố. Việc hợp tác với các tổ chức bên ngoài, chẳng hạn như BlackNorth 
Initiative, và xây dựng quan hệ đối tác với cộng đồng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chúng 
ta phát triển kế hoạch này và dựa vào mạng lưới chuyên gia để đưa kế hoạch này thành hành động.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 

“BlackNorth Initiative giúp xác định và lấp đầy một khoảng trống lớn - sự thiếu hỗ trợ dành cho các 
doanh nghiệp và chuyên gia Da Đen trong các doanh nghiệp Canada. Đây là cơ hội cho các tập đoàn 
và những người có ảnh hưởng đảm đương phần nào trách nhiệm xã hội trong việc xóa bỏ các rào cản 
có hệ thống đối với các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc trên khắp đất nước. Sự ủng hộ của họ đối 
với sự hòa nhập và thành công của các nhân tài, doanh nghiệp, người trẻ và cộng đồng Người Da Đen 
là điều đáng ngưỡng mộ. Đây là một sáng kiến chưa từng có và tôi rất vui mừng về những khả năng 
sắp tới.” 

- Gwyneth Chapman, Cố Vấn Cấp Cao, Đơn vị Trao Quyền Kinh Tế và Chống Phân Biệt Chủng 
Tộc đối với Người Da Đen, Thành Phố Brampton 

“Chúng tôi hoan nghênh Thành Phố Brampton đã trở thành đô thị thứ hai tham gia BlackNorth 
Initiative, cam kết giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống đối với Người Da Đen và những 
tác động tiêu cực của nó đối với người dân Da Đen trong cộng đồng. Chúng tôi cảm ơn Thị Trưởng 
Patrick Brown và các Ủy Viên của Hội Đồng Thành Phố Brampton vì sự dẫn dắt của họ trong việc cam 
kết trao quyền và nâng cao vị thế cho cộng đồng Người Da Đen ở Brampton bằng cách hành động 
kiên quyết. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với các thành phố trên cả nước” 



 

 

- Wes Hall, Người Sáng Lập, Sáng Kiến BlackNorth 
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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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