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Thành Phố Brampton đổi tên Khu Phức Hợp Thể Thao South Fletcher theo 
tên của cựu Trị Trưởng Susan Fennell 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 14 tháng 9 năm 2021) – Trong buổi lễ được tổ chức hôm nay, Thị 
Trưởng Patrick Brown và các Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực của Khu 3 & 4 và Ủy Viên Hội Đồng Thành 
Phố, Martin Medeiros và Jeff Bowman, đã chính thức đổi tên Khu Phức Hợp Thể Thao South Fletcher 
để vinh danh cựu Thị Trưởng Susan Fennell. 

Khu Phức Hợp Thể Thao bắt đầu được mở cửa vào ngày 28 tháng 9 năm 1997, cung cấp nhiều 
chương trình có thể đăng ký và tham gia tự do, như bơi lội, trượt băng, thể thao và thể dục, cũng như 
các chương trình có thể đăng ký, như khiêu vũ, STEM và chương trình dành cho trẻ em và thanh thiếu 
niên. 

Hội Đồng Thành Phố Brampton đã thông qua việc đổi tên Khu Phức Hợp Thể Thao Susan Fennell vào 
ngày 30 tháng 9 năm 2020. Kiến nghị này do Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Martin Medeiros đề xuất và 
được các Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Michael Palleschi, Paul Vicente, Pat Fortini và Rowena Santos 
tán thành. 

Về Susan Fennell 

Susan Fennell đã làm việc trong Hội Đồng Thành Phố Brampton từ năm 1988 đến năm 2014. Trong 
khoảng thời gian này, bà đã có công lớn trong việc đưa Khu Phức Hợp Thể Thao South Fletcher vào 
hoạt động, và dưới sự lãnh đạo của bà, một số dự án mang tính biểu tượng nhất của Thành Phố đã 
được hoàn thành, bao gồm Rose Theatre, Flower City Community Campus và Seniors Centre, Cassie 
Campbell Community Centre, Brampton Soccer Centre, Gore Meadows Community Centre, đồng thời 
cải tạo và hiện đại hóa Century Gardens Recreation Centre và Công Viên Chinguacousy. 

Bà đóng vai trò dẫn dắt trong nỗ lực của Thành Phố Brampton nhằm bảo đảm $200 triệu từ việc kết 
hợp tài trợ của liên bang và tỉnh bang để biến chương trình Xe Buýt Tốc Hành Züm của Brampton 
thành hiện thực và vận động thành công giá vé giảm giá cho người cao tuổi và cựu chiến binh. Bà 
cũng dẫn dắt việc phát triển một khung quy hoạch đầu tiên cho các địa điểm thờ phụng, giúp phát triển 
Brampton trở thành một trong những cộng đồng đa tín ngưỡng năng động nhất ở Canada. Bà cũng 
đấu tranh cho việc bảo tồn di sản và đóng vai trò cá nhân trong việc cứu Alderlea, Kenneth Chisholm 
Mansion, khỏi bị dỡ bỏ. Dưới sự quản lý của bà, nhiều tòa nhà di sản đã được chỉ định bảo vệ hơn so 
với 25 năm trước. 

Khu Phức Hợp Thể Thao Susan Fennell, tọa lạc tại 500 Ray Lawson Blvd., sẽ trở thành tòa nhà không 
carbon đầu tiên của Thành Phố Brampton như một phần của kế hoạch trang bị thêm cho tất cả các cơ 
sở mới và hiện có. 

Về việc bổ sung trang thiết bị cho Khu Phức Hợp Thể Thao Susan Fennell 

Vào năm 2019, Thành Phố Brampton đã công bố kế hoạch quản lý Năng Lượng và Khí Thải 2019-
2024: quá trình chuyển đổi không carbon. Theo kế hoạch, Thành Phố đã thông qua các mục tiêu giảm 



 

 

phát thải Khí Nhà Kính (Green House Gas, GHG) cấp tỉnh bang và liên bang là 30% vào năm 2030 và 
80% vào năm 2050. 

Hầu hết các cơ sở giải trí của Brampton chiếm gần 50% lượng phát thải GHG hàng năm của Thành 
Phố. Khu Phức Hợp Thể Thao Susan Fennell được chọn để bổ sung trang thiết bị vì cơ sở này thải ra 
lượng GHG cao. Hầu hết các thiết bị chính trong cơ sở này cũng đã hết thời hạn sử dụng dự kiến. Sử 
dụng dữ liệu tiện ích năm 2019, người ta xác định rằng cơ sở này đang thải ra khoảng 1.100 tấn khí 
CO2 hàng năm, tương đương với lượng khí thải do 238 phương tiện chở khách tạo ra. 

Một nghiên cứu có tính khả thi đã được hoàn thành vào tháng 9 năm 2020 về cơ sở này, trong đó bao 
gồm những thay đổi cần thiết cho quá trình chuyển đổi không các-bon. Giai đoạn đầu tiên của dự án 
ba giai đoạn đã được Hội Đồng Thành Phố thông qua vào tháng 4 năm 2021 và Yêu Cầu Phê Duyệt 
đã được công bố vào tháng 8 năm 2021. 

Trích dẫn 

“Tôi tự hào được ghi nhận công lao của cựu Thị Trưởng Susan Fennell và sự tận tụy của bà trong việc 
đưa Brampton trở thành một nơi tốt hơn để cho tất cả mọi người sống, làm việc và vui chơi. Trong 26 
năm làm việc trong Hội Đồng Thành Phố Brampton, bà đã có công lớn trong việc đưa Khu Phức Hợp 
Thể Thao vào hoạt động, cùng với nhiều dự án mang tính biểu tượng quan trọng đối với cộng đồng 
của chúng ta ngày nay và cho các thế hệ sau.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Cựu Thị Trưởng Susan Fennell đã đạt được nhiều thành tích trong thời gian tại nhiệm của bà tại Hội 
Đồng Thành Phố. Trong nhiệm kỳ của bà, Brampton đã trở thành thành phố không có nợ và được Xếp 
Hạng Tín Dụng Triple AAA. Bà đã để lại một di sản thực sự và tạo ra sự khác biệt trong thành phố của 
chúng ta, và chúng ta rất vui mừng được tôn vinh những đóng góp của bà bằng việc đổi tên cơ sở 
này.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4, Thành Phố Brampton 

“Ngoài việc đổi tên thành Khu Phức Hợp Thể Thao Susan Fennell, cơ sở này còn trở thành tòa nhà 
không carbon đầu tiên ở Thành Phố Brampton như một phần của kế hoạch trang bị thêm cho tất cả 
các cơ sở mới và hiện có. Cựu Thị Trưởng Fennell cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa 
môn Khúc Côn Cầu Nữ đến Thành Phố này và cho sự tăng trưởng và phát triển liên tục của môn thể 
thao này ở Brampton.” 

- Jeff Bowman, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 3 & 4, Thành Phố Brampton 

“Tôi cảm thấy rất vinh dự với sự ghi nhận này. Khu Phức Hợp Thể Thao Susan Fennell có ý nghĩa 
quan trọng đối với tôi, vì đó là Trung Tâm cộng đồng mới và được hoàn thành đầu tiên trong khu mà 
tôi đại diện với tư cách là Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố và Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, và tôi đã thành 
công ủng hộ việc mở rộng thiết kế ban đầu từ một cơ sở có diện mạo đơn giản "y như đúc" không nổi 
trội với một sân băng và phòng sinh hoạt cộng đồng thành cơ sở có 4 sân băng, với hồ bơi, phòng tập 
thể dục và thư viện cộng đồng. Tôi rất biết ơn Thị Trưởng và Hội Đồng về vinh dự này.” 

- Susan Fennell, cựu Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 



 

 

“Việc ghi nhận những cá nhân đã có những đóng góp đáng kể cho Thành Phố Brampton là rất quan 
trọng. Chúng tôi vui mừng được chính thức đổi tên trung tâm quan trọng này thành Khu Phức Hợp Thể 
Thao Susan Fennell. Chúng tôi đang tiến hành cập nhật bảng chỉ dẫn và chúng tôi mong chờ kết quả 
cuối cùng.” 

- 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 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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