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Thành Phố chọn Diamond Schmitt làm kiến trúc sư cho 

Trung Tâm Đổi Mới (Centre for Innovation) mang tính chuyển đổi 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 27 tháng 7 năm 2021) - Với việc lựa chọn kiến trúc sư cho Centre for 
Innovation (CFI), Thành Phố tiếp tục công tác hồi sinh và khai mở tiềm năng kinh tế của trung tâm 
thành phố Brampton. 

Thành phố đã trao quyền thiết kế dự án CFI cho Diamond Schmitt, các kiến trúc sư người Canada đã 
mang đến những thiết kế sáng tạo cho các không gian văn hóa, học thuật và dân sự trên khắp thế giới. 
Một số dự án nổi tiếng nhất của Diamond Schmitt phải kể đến Senate of Canada Building; Emily Carr 
University of Art and Design ở Vancouver; Mariinsky II Theatre ở St. Petersburg, Nga; National Arts 
Centre ở Ottawa; Four Seasons Centre for the Performing Arts và The Globe and Mail Centre của 
Toronto; Lazaridis Hall thuộc Wilfrid Laurier University ở Waterloo và chính Peel Memorial Centre for 
Integrated Health and Wellness của Brampton. Diamond Schmitt cũng đang thiết kế Ottawa Public 
Library và Library and Archives Canada (OPL-LAC) Joint Facility mới. 

Với trọng tâm là các thiết kế được lấy cảm hứng từ cộng đồng đô thị, bối cảnh lịch sử và nghệ thuật 
kiến tạo địa điểm đầy sáng tạo cũng như cam kết xây dựng những tòa nhà được thiết kế cho những 
mục đích cụ thể, có độ bền vững cao, sử dụng nguyên vật liệu phát thải carbon thấp, ít tiêu thụ năng 
lượng, Diamond Schmitt là lựa chọn hoàn hảo để mang đến biểu tượng chuyển đổi ở trung tâm thành 
phố Brampton. 

CFI sẽ được đặt ngay giữa trung tâm thành phố Brampton và giúp tăng sự hiện diện của các cơ sở 
giáo dục đại học hiện tại và trong tương lai ở thành phố như Algoma University, Ryerson University và 
University of Guelph-Humber. Nó sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc kết nối các cơ sở giáo 
dục đại học với các doanh nghiệp địa phương và các công ty khởi nghiệp, đồng thời giúp kết nối lực 
lượng lao động của Brampton với các công việc đòi hỏi kỹ năng trong tương lai. CFI sẽ là tác nhân 
kích thích đáng kể tại khu trung tâm thành phố và thiết kế của cơ sở này sẽ đem lại trải nghiệm người 
dùng tích cực và hấp dẫn cả ở trong tòa nhà lẫn thông qua cảnh quan đường phố và thiết kế đô thị của 
nó. 

Là một phần của Khu Vực Đổi Mới (Innovation District) đang phát triển ở Brampton, Centre for 
Innovation sẽ là một không gian hợp tác cung cấp một thư viện trung tâm mới, mang đến cơ hội sáng 
tạo và lập trình kỹ thuật số, ghi hình biểu diễn và ghi âm, các công nghệ hỗ trợ cho các khả năng khác 
nhau và các ngày văn hóa. Thư viện sẽ cung cấp không gian văn phòng linh hoạt để thu hút người dân 
và các đối tác cộng đồng. 

CFI sẽ là cửa ngõ và điểm mốc cho hành khách đi tàu vào hoặc rời thành phố từ ga Downtown 
Brampton GO. Nó sẽ phục vụ tất cả cư dân Brampton cũng như các sinh viên đại học, tạo cơ hội cho 
học sinh tiểu học, trung học và đại học tham gia, đổi mới và cộng tác với nhau cũng như với cư dân, 
cộng đồng doanh nghiệp và các ngành kinh doanh trong một môi trường hợp tác thúc đẩy học hỏi kinh 
nghiệm. 

CFI dự kiến sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2023.   
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Trong suốt giai đoạn đại dịch COVID-19, Thành Phố đã không ngừng thúc đẩy đầu tư và phục hồi khu 
vực nội thành cũng như tăng cường những phát triển mới ở trung tâm thành phố Brampton. Dựa trên 
Điều Khoản Ưu Tiên của Hội Đồng, các sáng kiến chuyển đổi đang được thực hiện sẽ giúp tạo ra các 
cộng đồng hoàn chỉnh, khai thác tiềm năng kinh tế và củng cố vị trí độc nhất của Brampton trên Hành 
Lang Đổi Mới. 

Để tìm hiểu thêm về CFI, hãy truy cập www.brampton.ca 

Thông tin nhanh 

• Vào tháng 3 năm 2021, Thành Phố hoan nghênh thông báo của Tỉnh Bang về việc mở rộng 
thêm các cơ hội giáo dục đại học ở Brampton, trong đó có một viện y khoa tại Ryerson 
University. 

• Tại cuộc họp ngày 7 tháng 7, Hội Đồng đã bỏ phiếu tán thành khoản tài trợ quy hoạch trị giá $1 
triệu cho Ryerson University để giúp cấp kinh phí cho Brampton School of Medicine trong tương 
lai. 

• Vào ngày 16 tháng 6 năm 2021, Thành Phố và University of Guelph-Humber đã xác nhận kế 
hoạch cho phép viện học thuật này chuyển đến Brampton và trở thành một cơ sở quan trọng 
trong Centre for Innovation.  

• Thành Phố đang xây dựng một hệ sinh thái đổi mới và khởi nghiệp ở ngay giữa trung tâm 
thành phố Brampton. Innovation District sẽ đào tạo ra những tài năng sáng tạo với mục tiêu hỗ 
trợ các công ty khởi nghiệp từ khắp khu vực cũng như trên thế giới, với các nguồn lực hỗ trợ 
dành cho các công ty trong tất cả các giai đoạn bao gồm khởi nghiệp, mở rộng quy mô, doanh 
nghiệp vừa và nhỏ và các công ty lớn. Hơn $21 triệu đang được đầu tư vào Innovation District, 
một phần quan trọng trong Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế. 

Trích dẫn 

“Brampton đang trong giai đoạn chuyển đổi thú vị và Centre for Innovation sẽ đóng vai trò then chốt 
trong việc giúp phát triển thành phố của chúng tôi thành một trung tâm đổi mới và giáo dục lớn. Với 
việc lựa chọn Diamond Schmitt - một công ty hàng đầu của Canada - chúng tôi đang tiến một bước 
gần hơn đến việc khai thác tiềm năng kinh tế của trung tâm thành phố Brampton, đồng thời mang đến 
cho cư dân của chúng tôi cơ hội giáo dục và kỹ năng chất lượng cao ngay tại quê nhà.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Việc tiếp tục phát triển Innovation District là một hành động quan trọng trong Chiến Lược Phục Hồi 
Kinh Tế và Centre for Innovation sẽ là một phần không thể thiếu trong việc thúc đẩy tăng trưởng trong 
tương lai trong khu vực và hỗ trợ sự phục hồi của chúng tôi. Tôi rất vui khi Thành Phố đã chọn được 
kiến trúc sư và mong muốn được thấy những lợi ích mà Centre for Innovation sẽ mang lại cho trung 
tâm thành phố của chúng tôi.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3&4; Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế, Thành 
Phố Brampton 

“Thành Phố không ngừng nỗ lực để hồi sinh khu trung tâm thành phố của chúng tôi và tạo ra những 
cộng đồng hoàn chỉnh, nơi cư dân của chúng tôi có thể sống, học tập, làm việc và vui chơi. Với thông 
báo về việc Diamond and Schmitt Architects Inc. được chọn làm kiến trúc sư cho Centre for Innovation 
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mang tính chuyển đổi của chúng tôi, chúng tôi đang nỗ lực hướng tới một Brampton mạnh mẽ hơn và 
có ảnh hưởng hơn. ” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1&5, Phó Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế, Thành 
Phố Brampton 

“Đội ngũ của chúng tôi tại Thành Phố Brampton đang nỗ lực khai phá tiềm năng của khu trung tâm 
thành phố và tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái để sinh viên và doanh nghiệp phát triển. Với vị trí đắc 
địa trên Hàng Lang Kinh Tế của Canada, Thành Phố tiếp tục tiên phong trong việc phát triển thành phố 
của chúng tôi thành một trung tâm giáo dục và đổi mới để mang lại lợi ích cho toàn bộ cộng đồng của 
chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được chứng kiến sự phát triển của dự án Centre for Innovation, và 
tiếp tục mang lại kết quả cho cư dân của chúng tôi.” 

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

“Diamond Schmitt rất vinh dự được hợp tác với Thành Phố Brampton trong việc thiết kế Centre For 
Innovation, một sáng kiến phi thường về tầm nhìn dân sự.” 

- Don Schmitt, Giám Đốc, Diamond Schmitt 

“Chúng tôi rất vui mừng vì được trở thành một phần của dự án chuyển đổi này.  Centre for Innovation 
mang đến một cơ hội đặc biệt để lên kế hoạch hướng tới sự đổi mới, khả năng phục hồi và tính bền 
vững cho đội ngũ của chúng tôi. ” 

- Mike Szabo, Giám Đốc, Diamond Schmitt 
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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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