
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  
Khám phá đường kết nối liên vùng mới 

Đường Mòn Giải Trí Lạch Etobicoke (Etobicoke Creek Recreational Trail)! 

  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 6 tháng 7 năm 2021) - Đường kết nối liên vùng được nhiều người mong 
đợi trên Etobicoke Creek Recreational Trail từ Brampton, đến Mississauga, đến Caledon, hiện đã hoàn 
tất. Người sử dụng hiện có thể đi bộ, đi bộ việt dã hoặc đạp xe liên tục giữa ba cộng đồng. 

Đường kết nối liên vùng dài hai km mới lấp đầy khoảng trống nghiêm trọng trên con đường mòn giữa 
Brampton và Mississauga, cho phép đi lại an toàn theo Đường Cao Tốc 407 và Đường Cao Tốc 410, 
từ lối vào Đường Mòn Kennedy Road (Kennedy Road Trail), đến địa giới thành phố. Đường kết nối 
cung cấp một tuyến đường giao thông đường đất năng động kết nối Hồ Ontario và Đường Mòn 
Waterfront (Waterfront Trail) với Đường Mòn Greenbelt (Greenbelt Trail) ở Caledon.  

Ở Brampton, con đường mòn đi qua trung tâm nội thành, cho phép tiếp cận rất nhiều các hoạt động văn 
hóa và theo mùa. Etobicoke Creek Recreational Trail kéo dài khoảng 34,5 km, dọc theo Lưu Vực Nước của 
Etobicoke và Mimico (Etobicoke Mimico Watershed) và qua các môi trường tự nhiên và đô thị. Hơn 4.000 
cây xanh và 14.000 cây bụi thấp đã được Cơ Quan Bảo Tồn Khu Vực và Toronto (TRCA) và Thành Phố 
trồng dọc theo Thung Lũng Kennedy (Kennedy Valley) để nâng cao lợi ích về môi trường của đường mòn. 

Sáng kiến này là một nỗ lực hợp tác giữa Thành Phố Brampton, Cơ Quan Bảo Tồn Khu Vực và Toronto 
(TRCA), Vùng Peel, Thị Trấn Caledon, Thành Phố Mississauga, và Bộ Giao Thông.   

Đường kết nối này hỗ trợ Kế Hoạch Tổng Thể Hoạt Động Giao Thông Năng Động của Thành Phố, nhằm 
thực hiện một mạng lưới người đi bộ và người đi xe đạp được kết nối trên toàn thành phố, đồng thời kết nối 
với các thành phố lân cận, cho phép đi lại an toàn, thuận tiện hơn bằng các phương thức di chuyển phi cơ 
giới, đồng thời mang lại những con đường mòn đạp xe được kết nối, an toàn và thu hút. Để tìm hiểu thêm 
về Kế Hoạch Tổng Thể Hoạt Động Giao Thông Năng Động của Thành Phố, hãy truy 
cập www.brampton.ca/atp 

Ba kilomét của Etobicoke Creek Recreational Trail được tài trợ bởi Coke Canada Bottling, bắt đầu từ lối vào 
đường mòn Kennedy Road và kết thúc tại địa giới thành phố. Đây là nhà tài trợ doanh nghiệp đầu tiên của 
Thành Phố cho đường mòn giải trí ở Brampton và sẽ đóng góp vào việc bảo trì đường mòn liên tục. Tìm 
hiểu thêm về các cơ hội tài trợ tại www.brampton.ca/sponsorship.  

Trích dẫn 

“Tôi vui mừng thông báo về việc hoàn thành đường kết nối liên vùng Etobicoke Creek Recreational 
Trail. Brampton là Thành Phố Xanh, Thành Phố Lành Mạnh và An Toàn, và chúng tôi cam kết trở 
thành một cộng đồng thân thiện với việc đạp xe và đi bộ. Tôi khuyến khích mọi người hãy luôn năng 
động và tham gia khám phá đường mòn. Xin cảm ơn các đối tác và nhà tài trợ!” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

http://www.brampton.ca/atp
https://www.brampton.ca/EN/Business/Sponsorship-Opportunities/Pages/Welcome.aspx


 

 

“Là một người đam mê đạp xe, tôi rất vui mừng về đường mòn kết nối liên vùng Etobicoke Creek mới, 
con đường sẽ cung cấp một tuyến đường giao thông năng động an toàn và liên tục giữa các cộng 
đồng. Tôi khuyến khích mọi người nên tận hưởng những con đường mòn tuyệt đẹp và đầy cảnh sắc 
của Brampton - cho dù bạn đạp xe, đi bộ hay đi bộ việt dã.” - Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu 
Vực, Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố Brampton 

“Chúng tôi tự hào đã hợp tác với các đối tác của mình để mang đường kết nối Etobicoke Creek vào 
cuộc sống và hỗ trợ các tuyến giao thông năng động ở Brampton. Điều quan trọng đối với mọi người là 
phải ra ngoài và tận hưởng những công viên và đường mòn của chúng ta, và Etobicoke Creek Trail là 
một điểm đến để tham quan!” 

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, 
Thành Phố Brampton 

“Nhân viên thành phố cam kết tăng cường các cơ hội giao thông năng động ở Brampton. Cảm ơn các 
đối tác cộng đồng và nhà tài trợ doanh nghiệp đầu tiên cho đường mòn của chúng tôi, Coke Canada 
Bottling. Tôi mời mọi người ghé thăm con đường mòn và tìm hiểu thêm về các cơ hội tài trợ ở 
Brampton.” 

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

“TRCA vui mừng khi được tôn vinh việc hoàn thành đường kết nối dài hai km trong Etobicoke Creek 
Recreational Trail, giữa Brampton và Mississauga. Đường mòn mới được hình thành này liên kết các 
cộng đồng Brampton, Mississauga và Caledon và cung cấp đường mòn kết nối an toàn từ Waterfront 
Trail ở Hồ Ontario đến Greenbelt Trail ở Caledon. Đường mòn sẽ giúp các cư dân kết nối với thiên 
nhiên và với nhau, đồng thời mang đến các cơ hội cho cộng đồng, sự giải trí, giao thông năng động và 
cuộc sống lành mạnh.” 

- Jennifer Innis, Chủ Tịch, Ban Giám Đốc TRCA 

“Năm nay, chúng tôi sẽ kỷ niệm 20 năm trở thành Công Ty Đóng Chai Địa Phương của Brampton và 
chúng tôi cam kết giúp tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Chúng tôi rất hào hứng rằng 
đường mòn sẽ đi qua ngay bên cạnh cơ sở của chúng tôi để tất cả 1.300 nhân viên của Coke Canada 
tại địa phương, những người tự hào được sản xuất, phân phối, buôn bán loại đồ uống được yêu thích 
nhất của Canada ngay tại Brampton, có thể đến và tận hưởng đường mòn.“ 

- Brandan Noonan, Tổng Giám Đốc Brampton, Coke Canada Bottling 
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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 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384154347|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh/zq7yk+ibAQPO2Pn1RsxIdEa0E=&reserved=0


 

 

 Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

