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Thành Phố Brampton được Forbes công nhận là một trong những 
Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất Canada năm 2022 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 26 tháng 1 năm 2022) – Thành Phố Brampton đã được Forbes công 
nhận là một trong những Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất Canada năm 2022. 
 
Năm nay, Thành Phố đứng thứ 98 trong tổng số 300 và đây là năm thứ tư liên tiếp Thành Phố được 
xếp hạng trong danh sách. 
 
Forbes đã hợp tác với công ty nghiên cứu thị trường Statista để biên soạn danh sách hàng năm, khảo 
sát hơn 10.000 Người Canada đang làm việc cho các công ty có hơn 500 nhân viên. Những người 
tham gia đánh giá tổ chức của họ dựa trên sự sẵn lòng giới thiệu tổ chức cho bạn bè và gia đình. Họ 
cũng được yêu cầu đề cử các tổ chức khác ngoài tổ chức của mình.  
 
Điểm Nổi Bật của Thành Phố Brampton 
 

• Vào tháng 1 năm 2022, Thành Phố Brampton đã khởi động Chương Trình Làm Việc Linh Hoạt 
hỗ trợ sự linh hoạt về địa điểm và thời gian làm việc của nhân viên; bao gồm các lựa chọn làm 
việc từ xa, thời gian làm việc linh hoạt, chia sẻ công việc và tuần làm việc dồn. Chương trình 
này là một phần của sáng kiến Hiện Đại Hóa Nơi Làm Việc, cũng bao gồm việc quy hoạch 
không gian để đáp ứng các lựa chọn làm việc linh hoạt và hỗ trợ cộng tác.  

• Vào năm 2020, Thành Phố đã thành lập Đơn Vị Trao Quyền Kinh Tế và Chống Phân Biệt 
Chủng Tộc đối với Người Da Đen để thực hiện hành động có ý nghĩa chống lại sự phân biệt 
chủng tộc đối với Người Da Đen trong cộng đồng. Vào năm 2021, Đơn Vị đã tổ chức các cuộc 
tham vấn cộng đồng chuyên sâu, các hội nghị và sự kiện để hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành 
động năm năm. Thành Phố cũng đã phát triển một Mạng Lưới Gắn Kết Nhân Viên Da Đen nội 
bộ, đồng thời khởi động Chương Trình Hợp Tác và Thực Tập cho Thanh Thiếu Niên Da Đen và 
Bản Địa về nghệ thuật biểu diễn, đây là chương trình đầu tiên thuộc loại hình này ở Canada. 

• Vào tháng 12 năm 2020, Thành Phố đã công bố Văn Phòng Bình Đẳng mới để phục vụ các 
nhân viên và công dân của mình. Văn Phòng Bình Đẳng tập trung vào việc xác định và loại bỏ 
các rào cản tại nơi làm việc và cộng đồng bất kể chủng tộc, tổ tiên, xuất xứ, màu da, nguồn gốc 
dân tộc, tình trạng khuyết tật, quốc tịch, tín ngưỡng, giới tính, xu hướng tình dục, nhân dạng 
giới, bạn đời cùng giới tính, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, tình trạng nhập 
cư, nhận trợ cấp công, đảng phái chính trị, đảng phái tôn giáo, trình độ học vấn, ngôn ngữ 
và/hoặc tình trạng kinh tế xã hội.  

 
Trích dẫn 
 
“Chúng tôi vô cùng tự hào khi được Forbes công nhận là một trong những Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất 
Canada bốn năm liên tiếp. Brampton là một Thành Phố Quản Lý Tốt, và những nhân viên của chúng 
tôi đã cống hiến để xây dựng một cộng đồng an toàn, bền vững và thành công cho các cư dân của 
chúng tôi. Việc các nhân viên công nhận chúng tôi là nhà tuyển dụng đáng lựa chọn nói lên niềm đam 
mê của họ đối với cộng đồng của chúng tôi và mang lại kết quả cho các cư dân của chúng tôi.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

https://www.forbes.com/lists/canada-best-employers/?sh=84fb8ba2790b
https://www.forbes.com/lists/canada-best-employers/?sh=84fb8ba2790b
https://www.forbes.com/lists/canada-best-employers/?sh=84fb8ba2790b
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864


 

 

 
 
 
 
“Brampton là một thành phố Đa Dạng, và tại Thành Phố, chúng tôi đang tiếp tục phát triển lực lượng 
lao động hòa nhập phản ánh cộng đồng đa dạng của chúng tôi. Thông qua các sáng kiến như Văn 
Phòng Bình Đẳng, chúng tôi đang làm việc nhằm đảm bảo một môi trường hài hòa cho nhân viên 
Thành Phố, cũng như đối xử công bằng và bình đẳng với tất cả các cá nhân để chúng tôi thu hút được 
những ứng viên tốt nhất mà không gặp rào cản nào. Chúng tôi hãnh diện khi một lần nữa được Forbes 
công nhận là một trong Những Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất Canada.” 

- Harkirat Singh, Chủ Tịch, Dịch Vụ Doanh Nghiệp; Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10, 
Thành Phố Brampton 

 
“Thành Phố Brampton sẽ tiếp tục thực hiện các bước để loại bỏ các rào cản và hiện đại hóa nơi làm 
việc của chúng tôi để tất cả mọi người đều được đối xử công bằng và bình đẳng. Các nhân viên của 
chúng tôi đam mê phục vụ cộng đồng đa dạng của chúng tôi, và chúng tôi luôn tận tâm tạo cơ hội cho 
họ, đồng thời xây dựng văn hóa nơi làm việc hòa nhập và gắn kết. Chúng tôi tự hào được Forbes công 
nhận là một trong những Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất Canada trong bốn năm liên tiếp.” 

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

 
“Tại Thành Phố Brampton, chúng tôi cam kết thúc đẩy một nền văn hóa hòa nhập giúp gắn kết, phát 
triển và tôn vinh người dân của chúng tôi, dựa trên cam kết chung trong việc thực hiện các Ưu Tiên 
trong Nhiệm Kỳ Hội Đồng của chúng tôi. Chính đội ngũ hơn 6.000 nhân viên của chúng tôi đã khiến 
Thành Phố trở thành một nơi tuyệt vời để làm việc. Quả là một thành tích tuyệt vời khi được Forbes và 
các nhân viên của chúng tôi – trong quá khứ và hiện tại – công nhận trong bốn năm liên tiếp là một 
trong những Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất Canada.” 

- 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 

 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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