
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     
 

Sở Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp của Thành Phố Brampton giành được  

giải thưởng quốc gia cho công tác đa dạng, công bằng và hòa nhập 
 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 15 tháng 9 năm 2021) – Tuần này, Sở Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp 
Brampton (Brampton Fire and Emergency Services, BFES) đã được Hiệp Hội Trưởng Ban Cứu Hỏa 
Canada (Canadian Association of Fire Chiefs, CAFC) trao  Giải Thưởng Công Bằng, Đa Dạng & Hòa 
Nhập năm 2021. Giải thưởng mới này công nhận các lãnh đạo trong ngành và tôn vinh công tác đang 
được thực hiện để đảm bảo dịch vụ cứu hỏa trên khắp đất nước phản ánh dân số đa dạng của 
Canada.  
 
Brampton Fire and Emergency Services cam kết xây dựng một lực lượng lao động có sự hoan nghênh 
và hiểu biết về văn hóa, phản ánh tốt hơn về cộng đồng mà họ phục vụ. Việc tăng cường tính đa dạng, 
công bằng và hòa nhập trong BFES, là ưu tiên chính và là khía cạnh trọng tâm trong Kế Hoạch Chủ 
Đạo về Cứu Hỏa giai đoạn 2021-2025 của Brampton Fire and Emergency Services đã được Hội Đồng 
phê duyệt. Kế hoạch này xác định hai khía cạnh trọng tâm chính – nhu cầu giáo dục và nâng cao nhận 
thức trong lực lượng lao động hiện tại, đồng thời triển khai các chiến thuật tuyển dụng sáng tạo và sự 
tham gia của cộng đồng đa văn hóa để xây dựng một dịch vụ cứu hỏa đa dạng, hòa nhập và công 
bằng.  
 
Được Trưởng Ban Cứu Hỏa Bill Boyes ủng hộ và Giám Đốc Bộ Phận Ravjot Chhatwal lãnh đạo, BFES 
đã lập ra một kế hoạch hành động theo chiến lược để hỗ trợ nâng cao sự đa dạng, công bằng và hòa 
nhập trong bộ phận thông qua: 

• Tham vấn với nhiều bên liên quan trong cộng đồng, tổ chức cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận, 

văn hóa và tín ngưỡng, 

• Nâng cao nhận thức và hiểu biết về văn hóa trong đội ngũ BFES thông qua một loạt các cơ hội 

đào tạo, và bằng cách 

• Phát triển một chiến lược tuyển dụng phá vỡ các rào cản truyền thống và hoạt động để hỗ trợ 

sự đa dạng, công bằng và hòa nhập bằng cách kết nối với các cộng đồng quan trọng để nâng 

cao lực lượng lao động và làm cho lực lượng này phản ánh tốt hơn về Brampton. 

Brampton là một thành phố Đa Dạng, một cộng đồng đa dạng được trân trọng và tôn vinh. Các mục 
tiêu dài hạn và công tác mà BFES đang thực hiện ở hiện tại và sắp tới sẽ giúp tạo nền tảng cho một 
lực lượng lao động tương lai phản ánh được cộng đồng mà họ phục vụ trong khi tiếp tục hỗ trợ sự an 
toàn và hạnh phúc của cộng đồng.  
 
Trích dẫn 
 
“Xin chúc mừng toàn bộ đội ngũ Brampton Fire and Emergency Services vì cam kết của họ trong việc 
cải tiến liên tục khía cạnh đa dạng, công bằng và hòa nhập. Brampton là một thành phố Đa Dạng và 
điều quan trọng là chúng ta tôn vinh sự đa dạng ấy và thúc đẩy sự hòa nhập bằng cách tương tác và 
giao tiếp hiệu quả hơn với tất cả các nhóm. Tôi tự hào về công tác mà BFES đang thực hiện để kết nối 
với cộng đồng Brampton và thiết lập các kế hoạch để lớn mạnh và phát triển lâu dài.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 



 

 

“Tôi rất tự hào về công tác do Brampton Fire and Emergency Services thực hiện cũng như những cống 
hiến của họ cho sự phát triển và giáo dục không ngừng. Như được xác định trong giải thưởng này, đội 
ngũ BFES được công nhận là đơn vị tiên phong trong việc giải quyết sự đa dạng, công bằng và hòa 
nhập. Việc cam kết tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa trong dịch vụ và việc tiếp tục đầu tư vào nhận thức, 
xây dựng mối quan hệ và giáo dục sẽ giúp đội ngũ, ngành và cộng đồng của chúng ta đạt được thành 
công trong tương lai.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành 
Phố Brampton 

 
“Cam kết hướng tới sự đa dạng, công bằng và hòa nhập của đội ngũ Brampton Fire and Emergency 

Services là điều khiến họ trở thành những nhà lãnh đạo khác biệt trong ngành và trong cộng đồng của 

chúng ta. Chúng ta biết rằng thông qua hành động có ý nghĩa để thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và 

hòa nhập trong công việc – chúng ta sẽ thúc đẩy một tổ chức đổi mới hơn, có chiến lược hơn và phản 

ánh được cộng đồng mà tổ chức đó phục vụ. Tôi xin cảm ơn đội ngũ lãnh đạo của Brampton Fire and 

Emergency Services vì họ đã hành động liên tục về vấn đề này và đưa thành phố cũng như dịch vụ 

cứu hỏa của chúng ta tiến về phía trước.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 
“Xin chúc mừng Brampton Fire and Emergency Service vì đã nhận được Giải Thưởng Công Bằng, Đa 
Dạng và Hòa Nhập hàng năm đầu tiên của CAFC. Mục đích của giải thưởng này không chỉ để tôn vinh 
sự xuất sắc mà còn để chia sẻ thành tựu trên toàn quốc. Người xem có thể đọc đầy đủ về trường hợp 
nghiên cứu này cũng như những trường hợp khác tại www.cafc.ca. Cảm ơn vì đã chia sẻ thành tựu 
tuyệt vời này.”   

- Hiệp hội Trưởng Ban Cứu Hỏa Canada 
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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. 

 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Prabhjot Kainth 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông 
& Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
 
 

 

 

 
 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.cafc.ca/&data=04|01|Jacqueline.Fulton@brampton.ca|b41c8fe9f9ab471757b908d9785f597a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637673173188563077|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=wRbxIK+OqnjSzdU2FTGlTOSSChb60i7Hlh+PR0XEynQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca


 

 

  

 
 


