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Thành Phố Brampton hỗ trợ khoản đầu tư 100 triệu đô la được đề xuất của 

Rogers 
 

trong và di dời đến trung tâm thành phố 

BRAMPTON, ON (Ngày 27 tháng 1 năm 2022) – Vào cuộc họp ngày hôm qua, Hội Đồng Thành Phố 
Brampton đã thông qua một khuyến nghị để hỗ trợ việc di dời Rogers Communications vào Nội Thành 
Brampton. 
 
Qua đề xuất phát triển mới, 3.000 nhân viên sẽ di dời đến một không gian rộng 200.000 foot vuông 
trong nội thành. Khuôn viên mới này sẽ bao gồm tổ hợp văn phòng và bán lẻ, với khoảng trống dự 
phòng để bổ sung các văn phòng theo nhiều giai đoạn. 
 
Vị trí chiến lược và khoản đầu tư mới này sẽ giúp thúc đẩy một cộng đồng sôi động theo định hướng 
giao thông công cộng và đặt văn phòng mới của Rogers Brampton ở trung tâm Hành Lang Đổi Mới của 
Canada, mở rộng khả năng tiếp cận nhân tài của cả Rogers và Brampton. Ngoài ra, việc di dời đơn vị 
An Ninh Mạng từ Cơ Sở Rogers Brampton đến Khu Đổi Mới sẽ củng cố và làm mạnh thêm vị thế của 
thành phố với tư cách là đơn vị dẫn đầu quốc gia về An Ninh Mạng. 

Trích dẫn   

“Tôi vô cùng vui mừng chào đón đề xuất di dời Rogers đến trung tâm thành phố Brampton, được xây 
dựng dựa trên quá trình chuyển đổi đầy hứng khởi đang diễn ra và các khoản đầu tư gần đây mà 
Thành Phố đã thực hiện. Chúng tôi cam kết đảm bảo Brampton luôn là ngôi nhà thân thiện cho các 
doanh nghiệp của chúng ta, và Hội Đồng cùng với nhân viên của chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với 
tất cả các đối tác của chúng tôi để hỗ trợ kế hoạch phát triển mới này. Một địa điểm mới của Rogers ở 
trung tâm thành phố sẽ củng cố hơn nữa vị trí của chúng tôi trên Hành Lang Đổi Mới của Canada và 
với tư cách là đơn vị dẫn đầu quốc gia về An Ninh Mạng và tôi mong đợi những bước tiếp theo đầy 
hứng khởi! ” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Thành Phố đang có những bước tiến lớn trong nỗ lực chuyển đổi Nội Thành Brampton, với tầm nhìn 
tập trung vào việc thu hút con người, tận dụng nguồn nhân lực sau trung học cũng như đổi mới và 
công nghệ. Thông qua việc phát triển văn phòng Rogers Communications mới và di dời 3.000 nhân 
viên, khuôn viên này sẽ phục vụ sự hồi sinh lâu dài và thành công về kinh tế của trung tâm thành phố. 
Chúng tôi mong muốn được tiếp tục hoạch định cho dự án tuyệt vời này và nâng cao cốt lõi của thành 
phố cho người dân, doanh nghiệp và các bên liên quan tại địa phương của chúng tôi.” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Chủ Tịch, Công Trình Công Cộng và Kỹ 
Thuật, Thành Phố Brampton 



 

 

“Việc chuyển địa điểm do Rogers đề xuất này là một minh chứng cho công tác chuyển đổi đang được 
tiến hành và các khoản đầu tư chiến lược vào trung tâm Thành phố của chúng tôi. Thông qua việc hỗ 
trợ phát triển khu phức hợp mới này, chúng tôi đang tạo ra những cơ hội lâu dài và lớn hơn cho cư 
dân và cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi. Tôi rất vui được hỗ trợ kế hoạch phát triển này, điều 
này sẽ giúp tạo ra một khu trung tâm sôi động và có khả năng phục hồi cho thành phố của chúng tôi.” 

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

“Thông qua các khoản đầu tư và hoạch định chiến lược, chúng tôi đang báo hiệu cho các đối tác và 
cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi rằng chúng tôi nghiêm túc trong việc thúc đẩy tăng trưởng 
thông minh, bền vững và thành công. Chúng tôi rất vui mừng vì Rogers nhận ra điều này và đang tìm 
cách tham gia vào công tác chuyển đổi đang được tiến hành ở trung tâm thành phố của chúng tôi. 
Thông qua kế hoạch phát triển mới này, chúng tôi sẽ tạo ra công ăn việc làm, hỗ trợ sự phục hồi và 
tăng trưởng kinh tế cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân 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 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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