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Thành Phố Brampton tại Hội Nghị Trực Tuyến AMO năm 2021: 

ủng hộ sự phục hồi, sức khỏe và thịnh vượng trong tương lai 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 16 tháng 8 năm 2021) – Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8, một 
phái đoàn từ Thành Phố Brampton sẽ tham gia Hội Nghị Trực Tuyến của Association of 
Municipalities (AMO) năm 2021. Các Thành Viên của Hội Đồng và các quan chức Thành Phố, 
do Thị Trưởng Patrick Brown dẫn đầu, sẽ tham gia với các Bộ Trưởng của chính quyền, các 
quan chức và các bên liên quan chính trên toàn tỉnh bang về các vấn đề quan trọng nhất đối 
với Brampton. 
  
Khi chúng ta tiếp tục vượt qua đại dịch COVID-19, những ưu tiên sẽ làm nổi bật sự phục hồi 
cũng như sức khỏe tổng thể và sự khỏe mạnh của cộng đồng chúng ta. Những ưu tiên này 
bao gồm: 
  

• Giao Thông Tích Cực – để mở rộng và thúc đẩy các dự án giao thông đang hoạt 
động, bao gồm cơ sở hạ tầng và quỹ tài trợ cho việc đi xe đạp 

• Biến Đổi Khí Hậu & Sức Khỏe Cộng Đồng – hợp tác với chính quyền Tỉnh Bang để 
thực hiện đầu tư và thay đổi chính sách nhằm hỗ trợ một môi trường, nền kinh tế và 
cộng đồng lành mạnh 

• Đơn Vị Thứ Hai – giải quyết tình trạng thiếu các lựa chọn nhà ở giá cả phải chăng và 
vận động cải cách Bộ Luật Xây Dựng 

• Phát Triển và Phục Hồi Kinh Tế – cung cấp đầu tư và hỗ trợ thông qua phục hồi kinh 
tế, tiến bộ và thúc đẩy Khu Đổi Mới của Brampton 

• Bảo Hiểm Ô Tô – ủng hộ việc sửa chữa hệ thống bảo hiểm ô tô bị hư hại của Ontario, 
cải thiện khả năng chi trả và đẩy nhanh quá trình lập pháp bằng cách thông qua Dự 
Luật 42 

• Vận Động An Toàn cho Cộng Đồng – tăng cường hỗ trợ sức khỏe tinh thần, xác định 
các nguồn lực mới và hiện có vì sự an toàn của cộng đồng, và tăng tài trợ cho Kế 
Hoạch Tổng Thể về Nhà Ở Peel 

• Cơ Hội cho Học Sinh Sau Trung Học – để hợp pháp hóa sự tồn tại của BramptonU 
bằng cách thông qua Đạo Luật Đại Học Brampton và thúc đẩy quá trình lập kế hoạch 
cho trường y Ryerson ở Brampton  

• Nhà Ở – phát triển các giải pháp và chương trình để giải quyết vấn đề nhà ở an toàn và 
giá cả phải chăng cho người dân và sinh viên quốc tế, đồng thời xem xét các tác động 
liên quan đến cơ sở hạ tầng của Thành Phố 

• Chăm Sóc Sức Khỏe – tài trợ ngay lập tức cho một loạt các dịch vụ y tế, phát triển 
Giai Đoạn II của Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness, và phê 
duyệt đề xuất Giai Đoạn 1 của Osler về một Trung Tâm Chăm Sóc Ung Thư (Cancer 
Care Centre) toàn diện 



 

 

• Vận Tải – tài trợ cho các hoạt động vận tải để phục hồi sau đại dịch và tăng lượng 
hành khách một cách an toàn lên cấp độ như trước khi xảy ra COVID-19 

• Vận Tải Bậc Cao – tiếp tục phát triển các sáng kiến liên tục; mở rộng Vận Tải Đường 
Sắt Nội Thành (LRT), nghiên cứu Xe Buýt Nhanh (BRT) Queen Street-Highway 7 và 
dịch vụ GO Train hai chiều, cả ngày 

Để tìm hiểu thêm về các ưu tiên chính của Thành Phố, hãy nhấp vào đây. 

Trích dẫn 

“Năm vừa qua đã cho chúng tôi biết rất nhiều về cộng đồng, thế mạnh của họ và nhu cầu hỗ 
trợ của họ. Khi chúng tôi tiếp tục tập trung vào sức khỏe và sự an toàn trong đại dịch COVID-
19, chúng tôi cũng đang lập kế hoạch cho một tương lai thịnh vượng, hiệu quả – một 
Brampton được thiết lập để thành công, đầu tư và tăng trưởng. Tôi biết ơn sự hỗ trợ mà Tỉnh 
Bang đã dành cho chúng tôi trong năm nay và cam kết của họ trong việc cải thiện thành phố. 
Tôi mong muốn được xây dựng trên đà phát triển này, chứng kiến các dự án đi vào cuộc sống 
và tiếp tục hợp tác hơn nữa để thấy tầm nhìn về Brampton trở thành hiện thực.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Các đội ngũ của Thành Phố Brampton tiếp tục chứng tỏ sức mạnh và khả năng phục hồi 
trong đại dịch. Họ đã cung cấp liên tục các hỗ trợ cho cộng đồng, đồng thời tiến hành các dự 
án và sáng kiến để củng cố thành phố, xác định vị trí để thành công và phục hồi kinh tế năng 
động. Hợp tác với các đối tác cấp tỉnh bang là điều bắt buộc đối với tương lai của 
Brampton. Tôi mong muốn được tham gia với các đồng nghiệp trong hội nghị và được truyền 
đạt những gì quan trọng nhất đối với thành phố này.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, 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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