
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

Thành Phố Brampton thu được khoản đầu tư $945 nghìn để phục hồi sáu 
khu vực đường phố chính thông qua quan hệ đối tác với My Main Street 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 24 tháng 1 năm 2022) – Thành Phố Brampton đã được chấp thuận 
khoản đóng góp không hoàn lại trị giá $945.000 thông qua  
chương trình Thúc Đẩy Doanh Nghiệp Địa Phương của My Main Street (My Main Street Local Business 
Accelerator) để hỗ trợ sự hồi sinh của sáu cộng đồng đường phố chính ở Brampton: Downtown, Mount 
Pleasant, Uptown, Kennedy Road (từ Tòa Án Orenda đến phía nam Glidden Road), Bramalea GO và 
Queen Street (Centre Street đến 410, Dixie Road đến Bramalea Road và Torbram Road đến tuyến 
đường sắt CN). 

Sáu cộng đồng đường phố chính này sẽ được hỗ trợ bởi một Đại Sứ Đường Phố Chính chuyên biệt 
trong Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Thành Phố.   Là một phần của chương trình, các cộng đồng cũng 
sẽ nhận được nghiên cứu thị trường tùy chỉnh, phân tích dữ liệu và đóng góp tài trợ không hoàn lại để 
hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ mới và hiện có. 

Chương trình sẽ được thực hiện trong vòng hai năm và tập trung vào việc tạo ra và duy trì các đường 
phố chính sôi động và hòa nhập của địa phương đồng thời cung cấp cho người dân, các doanh nhân 
mới, các doanh nghiệp hiện tại cơ hội kinh tế trong các cộng đồng đường phố chính. 

Để đối phó với đại dịch COVID-19, Chính Phủ Canada, thông qua Cơ Quan Phát Triển Kinh Tế Liên 
Bang cho Nam Ontario (FedDev Ontario) ,đã công bố khoản đầu tư trị giá $23,25 triệu cho Viện Đô Thị 
Canada (Canadian Urban Institute, CUI) và Hội Đồng Các Nhà Phát Triển Kinh Tế Ontario (Economic 
Developers Council of Ontario, EDCO) để thành lập My Main Street - một chương trình hai năm nhằm 
hỗ trợ sự phục hồi và tái tạo các đường phố chính và các doanh nghiệp địa phương ở miền nam 
Ontario thông qua hai luồng chương trình. 

EDCO đang cung cấp luồng chương trình Local Business Accelerator của My Main Street, hỗ trợ tái tạo 
của 65 cộng đồng đường phố chính và cung cấp các khoản đóng góp không hoàn lại cho hơn 650 
doanh nghiệp địa phương trên khắp miền nam Ontario. 

Để biết thêm thông tin chi tiết chương trình và thông tin thêm, hãy truy cập www.mymainstreet.ca hoặc 
liên hệ với Trung Tâm Doanh Nghiệp Brampton tại Bec@brampton.ca. 

Trích dẫn 

“Brampton là Thành Phố của Cơ Hội và chúng tôi luôn tận tâm hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương của 
mình khi chúng tôi cùng nhau khắc phục các tác động của đại dịch COVID-19.  Sự hợp tác của tất cả 
các cấp chính quyền và các đối tác cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc này.  Chúng tôi rất biết 
ơn khi nhận được $945.000 cho sáu cộng đồng trên toàn thành phố của chúng tôi thông qua chương 
trình Local Business Accelerator của My Main Street. Chương trình sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ kinh doanh 
địa phương và nâng cao cơ hội thị trường tại thành phố tuyệt vời của chúng tôi.” 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mymainstreet.ca/accelerator-program&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637786576883174319|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=CxTXRuyHnp+7Iq0R2nM5QhFmdgdCLrYjcmElJQ/phHU=&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637786576883174319|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=pErejZgfOtL74X7UVeg16bXCU9zrO8yFrohqwJmnuI0=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637786576883174319|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=pErejZgfOtL74X7UVeg16bXCU9zrO8yFrohqwJmnuI0=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/economic-development-southern-ontario/news/2021/08/government-of-canada-supports-revitalization-of-main-streets-and-neighbourhoods-across-southern-ontario.html&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637786576883174319|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=liMSaPQY7YBpTAU1nhx0qkGXnDbUpvRRd2zPjHKPHZA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mymainstreet.ca/accelerator-program&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637786576883174319|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=CxTXRuyHnp+7Iq0R2nM5QhFmdgdCLrYjcmElJQ/phHU=&reserved=0
mailto:Bec@brampton.ca


 

 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Các cộng đồng đường phố chính đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế của thành phố, và thường là 
nơi hình thành các mối quan hệ và xây dựng cộng đồng.  Chúng tôi rất biết ơn khoản đầu tư quan trọng 
này từ các đối tác của chúng tôi tại FedDev Ontario, và mong muốn được trải nghiệm những cơ hội kinh 
tế mang lại cho cư dân, các doanh nhân mới và các doanh nghiệp hiện tại trong sáu cộng đồng đường 
phố chính của Brampton này. ” 

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

“Khoản đóng góp $945.000 của My Main Street cho Brampton sẽ giúp đảm bảo các đường phố chính 
của chúng ta phát triển và lớn mạnh khi chúng ta chèo lái và tiến lên thoát khỏi tác động của đại dịch 
COVID-19.  Sáu cộng đồng này là trung tâm của nền kinh tế thành phố của chúng ta, và khi cung cấp 
cho họ những cơ hội nâng cao, toàn bộ thành phố của chúng tôi sẽ được hưởng lợi.” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1&5; Phó Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế, Thành Phố 
Brampton 

“Tại Thành Phố, chúng tôi tận tâm mang đến cơ hội cho cư dân và doanh nghiệp trên khắp Brampton 
thông qua các mối quan hệ đối tác và đầu tư đáng kể tại địa phương. Sự đóng góp của chương trình 
Local Business Accelerator của My Main Street sẽ mang lại đầu tư cho thành phố của chúng ta và hỗ 
trợ sự tăng trưởng và phát triển của thành phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác của mình 
để đảm bảo thành phố có các công cụ cần thiết để phát triển.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 

" Chính Phủ Canada nhận thấy những thách thức mà các doanh nghiệp trên đường phố chính đang 
phải đối mặt do hậu quả của đại dịch và chúng tôi đang hành động để giúp giảm thiểu căng thẳng.  Các 
chương trình như My Main Street cung cấp nguồn tài trợ và dịch vụ quan trọng cho các doanh nghiệp 
địa phương khi họ tìm cách thích ứng và tạo ra các cơ hội kinh tế mới và toàn diện, sẽ giúp họ xây dựng 
lại và khôi phục sự sống động cho các đường phố chính của họ.” 

- Bà Helena Jaczek, Bộ Trưởng Phụ Trách Cơ Quan Phát Triển Kinh Tế Liên Bang cho Nam Ontario 
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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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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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