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Thành Phố Brampton đang phát triển Kế Hoạch Bãi Đậu Xe đầu tiên 

 
Các cư dân, doanh nghiệp và các bên liên quan tại địa phương được mời cung cấp 

phản hồi 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 5 tháng 1 năm 2022) - Khi thành phố Brampton phát triển nhanh chóng, 
cách mọi người di chuyển trên toàn thành phố cũng tiếp tục thay đổi. Để giúp cải thiện quy hoạch cơ 
sở hạ tầng, quản lý các tài nguyên bãi đậu xe và hỗ trợ các nhu cầu trong tương lai của các cư dân và 
doanh nghiệp, Thành Phố Brampton đang tiến hành đánh giá bãi đậu xe trên toàn thành phố lần đầu 
tiên. 
 
Các yêu cầu về bãi đậu xe có tác động đến nhà ở giá cả phải chăng, các chi phí phát triển và quy 
hoạch sử dụng đất. Kế hoạch này sẽ giúp phù hợp hơn với nhu cầu của các cư dân và doanh nghiệp 
nhằm phát triển các cộng đồng hoàn chỉnh, lành mạnh, có thể đi bộ, giúp đảm bảo các nhu cầu và sự 
an toàn của tất cả những người tham gia giao thông được xem xét và đáp ứng một cách thích hợp. 
 
Thông qua quá trình này, Thành Phố sẽ xem xét các thách thức và cơ hội hiện tại và những thực tiễn 
tối ưu tiêu chuẩn ở các khu vực pháp lý khác. Kế Hoạch Bãi Đậu Xe của Brampton sẽ cung cấp các 
nguyên tắc và khuyến nghị hướng dẫn về các chính sách và công tác quản lý bãi đậu xe hiệu quả cho 
tương lai.   
 
Phát Triển Kế Hoạch Bãi Đậu Xe của Brampton 
Giai đoạn đầu của kế hoạch sẽ xem xét các mối liên kết giữa các vấn đề về bãi đậu xe và các mục tiêu 
kinh tế, xã hội và môi trường rộng hơn của Thành Phố để phát triển tầm nhìn và khung chính sách. 
 
Trong giai đoạn thứ hai, các khuyến nghị về mô hình kinh doanh và tài chính cho bãi đậu xe trong 
thành phố sẽ được trình bày để xem xét. 
 
Để hỗ trợ cho Chiến Lược Bãi Đậu Xe đầu tiên này, Thành Phố Brampton đã hợp tác với IBI Group. Kế 
hoạch này sẽ phù hợp với các chiến lược hiện tại khác bao gồm Kế Hoạch Brampton và Nhà Ở 
Brampton. 
 
Hãy lên tiếng 
Cư dân và các bên liên quan bao gồm các doanh nghiệp, các nhóm phi lợi nhuận và ngành công 
nghiệp taxi và xe tải được mời tham gia vào một phiên tương tác trực tuyến vào Thứ Năm, ngày 13 
tháng 1 từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối để tìm hiểu thêm về kế hoạch và cung cấp phản hồi. 
 
Các khảo sát trực tuyến cũng sẽ sẵn có cho đến ngày 28 tháng 1. 
Để đăng ký tham gia sự kiện, hãy hoàn thành khảo sát và tìm hiểu thêm, truy cập 
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Trích dẫn 

“Trong những năm gần đây, Brampton đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ hơn dọc theo các hành 
lang giao thông và sự gia tăng đáng kể về lượng hành khách đi lại.  Khi chúng ta tiếp tục vươn lên, 
điều quan trọng là chúng ta phải tương tác với các bên liên quan để hiểu cách các con đường của 
chúng ta hiện đang được sử dụng và cách chúng ta có thể lập kế hoạch tốt nhất cho tương lai. Tôi 
khuyến khích mọi người tham gia vào phiên tương tác hoặc hoàn thành khảo sát của chúng tôi để 
cung cấp phản hồi và là một phần của quá trình này.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Kế Hoạch Bãi Đậu Xe của Brampton sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin cần thiết để tạo ra một 
chiến lược cho tương lai. Chúng tôi đang yêu cầu tất cả cư dân và các bên liên quan tham gia vào quá 
trình này để giúp chúng ta lập kế hoạch về cách bãi đậu xe sẽ phát triển khi Brampton tiếp tục vươn 
lên và lớn mạnh.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Chủ Tịch, Kế Hoạch và Phát Triển, 
Thành Phố Brampton 

“Kế Hoạch Bãi Đậu Xe của Brampton sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin cần thiết nhằm xác định các 
cơ hội về bãi đậu xe và lập kế hoạch theo cách thông minh hơn, hiệu quả hơn. Bằng cách làm việc với 
các đối tác đô thị của chúng ta và các thành viên của cộng đồng, chúng ta sẽ có thể phát triển một kế 
hoạch toàn diện phản ánh được các nhu cầu trong hiện tại và tương lai của Brampton.” 

- 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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