
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

 

Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Brampton được bổ nhiệm làm 
Phó Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực của Liên Đoàn Đô Thị Canada 

(Federation of Canadian Municipalities) về Bình Đẳng và Chống Phân Biệt 
Chủng Tộc nhiệm kỳ 2021-2022 

  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 5 tháng 8 năm 2021) - Hôm nay, Federation of Canadian Municipalities 
(FCM) thông báo rằng Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Brampton, Rowena Santos, đã được Chủ Tịch của 
FCM, Joanne Vanderheyden, bổ nhiệm làm Phó Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực về Bình Đẳng và 
Chống Phân Biệt Chủng Tộc nhiệm kỳ 2021-2022. 

Các Ủy Ban Thường Trực của FCM tạo điều kiện hỗ trợ thảo luận chi tiết và cung cấp cho Hội Đồng 
FCM các khuyến nghị về các vấn đề liên quan đến chính sách và chương trình ưu tiên. Ủy Ban 
Thường Trực yêu cầu Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch phải có khả năng lãnh đạo tốt, đây là những người 
hướng dẫn ủy ban thảo luận về các vấn đề và chiến lược liên quan đến nhiệm vụ của họ, đảm bảo 
rằng tất cả các thành viên ủy ban đều có cơ hội tham gia vào các cuộc thảo luận tập trung và hiệu quả. 
Mỗi ủy ban sẽ họp ba lần mỗi năm, kết hợp với các cuộc họp của Hội Đồng Giám Đốc. 
  
Thành Phố Brampton đang tập trung vào việc tăng cường quan hệ đối tác với các đô thị ở Canada và 
các đối tác liên bang, đồng thời sẽ tiếp tục ủng hộ các ưu tiên chính cho cư dân Brampton, bao gồm cơ 
sở hạ tầng, biến đổi khí hậu và phòng chống lũ lụt, mở rộng giao thông, Đường Sắt Nội Đô Hurontario-
Main St., và cứu trợ COVID-19. 
  
Vào tháng 6, Ủy Viên Hội Đồng Santos đã tái đắc cử vào Ban Giám Đốc của Federation of Canadian 
Municipalities với nhiệm kỳ một năm. Bà là thành viên của Ủy Ban Thường Trực FCM về Tăng Cường 
Sự Tham Gia của Phụ Nữ trong Chính Quyền Đô Thị, Ủy Ban Thường Trực về Tài Chính Đô Thị và 
Sắp Xếp Liên Chính Phủ, và Ủy Ban Thường Trực về Chính Sách Cơ Sở Hạ Tầng và Giao Thông Đô 
Thị. 
  
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 thuộc mọi quy mô, từ các thành phố và cộng đồng nông thôn, đến các cộng đồng phía 
bắc và 20 hiệp hội đô thị trực thuộc tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada. Đồng thời, họ đại diện cho 
hơn 90% tổng số người Canada từ bờ biển này sang bờ biển khác. Các nhà lãnh đạo đô thị từ khắp 
Canada tụ họp hàng năm để đưa ra chính sách của FCM về các vấn đề chính. 
  
Các hành động của Hội Đồng Thành Phố Brampton và Ưu Tiên trong Nhiệm Kỳ của Hội Đồng phản 
ánh các hành động của nhiều đô thị tại Canada từ bờ biển này sang bờ biển khác, bao gồm tôn vinh 
sự đa dạng và thực hiện chính sách chống phân biệt chủng tộc, nhà ở giá cả phải chăng, phương tiện 
công cộng, hành động về khí hậu, và hỗ trợ COVID-19 để các doanh nghiệp và cộng đồng khởi động 
lại nền kinh tế một cách an toàn. 
  
Trích dẫn 
  



 

 

“Tại Thành Phố Brampton, con người là trung tâm của mọi thứ chúng tôi làm. Chúng tôi tận tâm đưa 
sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập vào tất cả các chương trình và dịch vụ của mình, đồng thời xóa bỏ 
các rào cản để tất cả cư dân của chúng tôi được đối xử công bằng và bình đẳng, không phân biệt 
chủng tộc hay giới tính. Tôi rất vinh dự được bổ nhiệm làm Phó Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực về 
Bình Đẳng và Chống Phân Biệt Chủng Tộc, đồng thời rất mong muốn được làm việc với các đô thị bạn 
khác để tôn vinh sự đa dạng của quốc gia, thúc đẩy sự hòa nhập và củng cố mối quan hệ bền chặt 
giữa các đô thị của Canada và chính phủ liên bang. Thông qua quan hệ đối tác và cộng tác liên tục, 
chúng ta có thể đấu tranh chống lại nạn phân biệt chủng tộc, xóa bỏ các rào cản và tạo ra một quốc gia 
bình đẳng hơn cho tất cả mọi người, đồng thời cải thiện giao thông và cơ sở hạ tầng trên khắp 
Canada.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Thành Phố Brampton; Thành Viên, Ban 
Giám Đốc FCM 

“Sự hợp tác giữa tất cả các cấp chính quyền là điều cần thiết để mang lại kết quả cho người dân 
Brampton và tất cả mọi người trên khắp đất nước của chúng ta. Thay mặt cho Hội Đồng, tôi rất hân 
hạnh khi Ủy Viên Hội Đồng Santos – một người nhiệt thành ủng hộ bình đẳng và chống phân biệt 
chủng tộc, người cam kết mang lại kết quả cho cư dân của chúng ta – đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ 
Tịch Ủy Ban Thường Trực về Bình Đẳng và Chống Phân Biệt Chủng Tộc. Tôi biết rằng bà ấy sẽ tiếp 
tục công việc mà Thành Phố đã và đang làm để xác định và loại bỏ các rào cản – như việc đặt nền 
móng của Văn Phòng Bình Đẳng để phục vụ các nhân viên và công dân của chúng ta, và thành lập 
Đơn Vị Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Da Đen đầu tiên của Thành Phố – và cộng tác với 
các đối tác liên bang của chúng ta để nhận được kết quả trong giao thông, hỗ trợ khôi phục COVID-19 
và các vấn đề khác quan trọng đối với cư dân Brampton. 

- 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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