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Thành Phố Brampton tưởng nhớ cuộc đời của cựu Thủ Hiến và 

cư dân Brampton, ngài Bill Davis 

Sách Chia Buồn có tại Tòa Thị Chính Brampton 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 12 tháng 8 năm 2021) – Thành Phố Brampton cùng cả nước để tang 
tiễn đưa ngài William (Bill) Grenville Davis Đáng Kính PC, CC, OOnt, QC, được người dân địa phương 
yêu mến gọi là “Brampton Billy”, vào ngày 8 tháng 8 năm 2021. Thủ Hiến Davis phục vụ Tỉnh Bang với 
tư cách là Thủ Hiến thứ 18 của Ontario từ năm 1971 đến năm 1985. Trước đó, ngài Davis là Thành 
Viên Nghị Viện Tỉnh Bang (MPP) của các khu vực bầu cử Peel (’59-’67), Bắc Peel (’67-’75), và 
Brampton (’75-’85). 

Vào ngày 8 tháng 8, Thành Phố hạ cờ ở tất cả các cơ sở và làm mờ Tháp Đồng Hồ của Tòa Thị Chính 
Brampton để tưởng nhớ Thủ Hiến Davis. Sách chia buồn có đến ngày 27 tháng 8, tại cửa trước của 
Tòa Thị Chính trong giờ làm việc các ngày trong tuần, từ 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều cho những 
người dân muốn bày tỏ lòng kính trọng. 

Hôm qua, tại cuộc họp thường kỳ của Hội Đồng Thành Phố, các Thành Viên của Hội Đồng Thành Phố 
Brampton đã dành một khắc mặc niệm và chia sẻ những kỷ niệm về nhiều đóng góp quan trọng mà 
ngài Davis đã đem đến cho cuộc sống công chúng ở Brampton cũng như trên toàn tỉnh bang và đất 
nước. Vào đầu tháng 7, Hội đồng Thành phố đã chấp thuận yêu cầu từ cựu Thị Trưởng Brampton 
Peter Robertson là chi $100.000 để xây dựng một tượng đài trong Thành Phố, vinh danh cựu Thủ Hiến 
Davis. 

Vào tháng 11 năm 2019, ngài Davis đã nhận được danh hiệu “Chìa Khóa Phành Phố” (Key to the City) 
của Brampton từ Thị Trưởng Patrick Brown. “Chìa Khóa Thành Phố” là một vinh dự mang tính biểu 
tượng mà một thành phố trao tặng cho một thành viên được đánh giá cao trong cộng đồng hoặc một vị 
khách tôn kính hoặc vang danh của Thành Phố Brampton, người đã có tác động đến cuộc sống của cư 
dân thành phố. 

Tang lễ riêng sẽ được tổ chức cùng với lễ tưởng niệm của toàn công chúng, diễn ra vào tháng 9 năm 
2021. Sau khi xin ý kiến gia đình, hoa có thể được gửi đến Kathy Davis tại 61 Main St. S, Brampton, 
ON L6Y 1M9. Cư dân cũng có thể quyên góp cho tổ chức từ thiện mà mình lựa chọn để vinh danh Thủ 
Hiến Davis. 

Cáo Phó 

• Cáo Phó William Grenville Davis - Brampton, ON | Ward Funeral Homes 
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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 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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