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Thành Phố Brampton khởi động chương trình Welcoming Streets Pilot 
Program 

với các đối tác địa phương 

  

BRAMPTON, ON (ngày 3 tháng 3 năm 2022) - Thành Phố Brampton tiếp tục thực hiện các bước để cải 
thiện khu trung tâm của mình với việc khởi động chương trình Welcoming Streets Pilot Program kéo 
dài 12 tháng cho Nội Thành Brampton. 

Chương trình Welcoming Streets Pilot Program nhằm cung cấp các dịch vụ tiếp cận đường phố có 
mục tiêu cho các cá nhân ở Nội Thành Brampton, giải quyết nhu cầu của cư dân và doanh nghiệp địa 
phương cũng như giúp cải thiện sự an toàn. 

Thông qua chương trình, “Welcoming Streets Leaders” sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp ở Nội Thành 
Brampton. Các nhà lãnh đạo sẽ phản hồi các yêu cầu hỗ trợ trong các tình huống không cần đến sự 
giúp đỡ của Cảnh Sát Vùng Peel như các cá nhân gặp nạn, gắn kết và xây dựng mối quan hệ với các 
cá nhân sống ở khu trung tâm và giới thiệu những người cần hỗ trợ đến các dịch vụ mà họ có thể yêu 
cầu. Các Nhà Lãnh Đạo sẽ được bố trí làm việc tại Trung Tâm Các Dự Án Nội Thành Brampton nằm ở 
tầng trệt của Tòa Thị Chính, 2 Wellington Street West. 

Theo Vùng Peel, có 4.566 người vô gia cư ở Peel vào năm 2020. Vào tháng 6 năm 2021, Vùng Peel 
đã phê duyệt 250.000 đô la Mỹ tài trợ cho chương trình, sự hợp tác giữa Thành Phố và Vùng Peel, và 
được hỗ trợ bởi BIA Trung Tâm Thành Phố Brampton, Cảnh Sát Vùng Peel, Cộng Đồng Tiếp Cận 
Regeneration và Hiệp Hội Sức Khỏe Tâm Thần Canada Peel Dufferin. 

Để tìm hiểu thêm về chương trình Welcoming Streets Pilot Program, hãy truy 
cập brampton.ca/downtownbrampton. 

Trích dẫn 

“Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi tiếp tục đạt được những bước tiến dài trong việc cải thiện 
Khu Nội Thành của mình trở thành một không gian an toàn, hòa nhập và phát triển mạnh mẽ cho các 
doanh nghiệp và cư dân của chúng tôi. Chương trình Welcoming Streets Pilot Program sẽ là sự hỗ trợ 
đắc lực cho cư dân và các doanh nghiệp địa phương của chúng tôi ở khu trung tâm. Chúng tôi mong 
muốn được thấy kết quả của 12 tháng thí điểm này”. 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Các doanh nghiệp ở Nội Thành Brampton của chúng tôi đã bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19, 
và Thành Phố đang hỗ trợ họ bằng mọi cách có thể khi họ nỗ lực phục hồi. Bằng cách cải thiện các cơ 
hội để tạo ra các không gian công cộng an toàn và lành mạnh hơn, chúng tôi sẽ làm cho khu nội thành 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Welcoming-Streets-Pilot.aspxwww.brampton.ca/downtownbrampton


 

 

của chúng tôi trở nên thân thiện hơn với tất cả mọi người. Cảm ơn các đối tác của chúng tôi đã hỗ trợ 
chúng tôi với chương trình Welcoming Streets Pilot Program.” 

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

“An toàn công cộng là điều cần thiết cho một khu trung tâm phát triển mạnh mẽ, thân thiện và Thành 
Phố luôn cật lực làm việc với các doanh nghiệp và người dân của chúng tôi để giải quyết các mối quan 
ngại liên quan đến an toàn. Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi rất vui mừng được thực hiện 
chương trình Welcoming Streets Pilot Program và đánh giá các kết quả trong thời gian mười hai 
tháng.” 

- 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 cam kết chuyển đổi khu nội thành của chúng tôi để các doanh nghiệp của 
chúng tôi có thể phát triển mạnh và cư dân của chúng tôi đã tăng cường không gian công cộng để sinh 
sống, làm việc và vui chơi. An toàn đóng một vai trò chủ chốt trong việc này, và chương trình 
Welcoming Streets Pilot Program sẽ giúp chúng tôi giải đáp các mối quan ngại liên quan và hỗ trợ cư 
dân sống trong khu vực.” 

- Richard Forward, Ủy Viên, Ủy Ban Kế Hoạch, Xây Dựng và Phát Triển Kinh Tế, Thành Phố Brampton 

“Chương trình Welcoming Streets Pilot Program là kết quả của sự cộng tác tuyệt vời. Tôi rất vui được 
hỗ trợ việc khởi động chương trình thí điểm này ở Brampton, để đảm bảo trung tâm thành phố là nơi 
chào đón nhiều người dân và doanh nghiệp hơn ”. 

- Nando Iannicca, Vùng Peel, Chủ Tịch Vùng 

“Cảnh Sát Vùng Peel rất vui được hỗ trợ khởi động chương trình Welcoming Streets Pilot Program. 
Chúng tôi đã vận động ủng hộ các phương pháp tiếp cận chiến lược để giúp giảm bớt các tương tác 
không khẩn cấp với những người đang gặp khủng hoảng và cần các dịch vụ hỗ trợ, và dự án thí điểm 
này của Thành Phố Brampton và Vùng Peel là một ví dụ tuyệt vời về một trong những cách tiếp cận 
đó. Chúng tôi mong muốn được làm việc cùng các đối tác của mình để nâng cao bầu không khí chào 
đón của Nội Thành Brampton.” 

- Nishan Duraiappah, Cảnh Sát Trưởng, Cảnh Sát Vùng Peel 

“BIA Trung Tâm Thành Phố Brampton rất vui mừng khi thấy chương trình Welcoming Streets Pilot 
Program đi vào cuộc sống. Chương trình này sẽ mang đến sự hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp 
của chúng tôi và giúp đưa Nội Thành Brampton trở thành một nơi an toàn và hòa nhập hơn cho tất cả 
mọi người." 

- Suzy Godefroy, Giám Đốc Điều Hành, Hiệp Hội Cải Thiện Kinh Doanh (BIA) Trung Tâm 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 

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