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Thành Phố phê duyệt tiền thuế bệnh viện một phần trăm (1%) để hỗ trợ mở 
rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

 
ở Brampton 

 
BRAMPTON, ON (ngày 7 tháng 4 năm 2022) - Tại cuộc họp ngày hôm qua, Hội Đồng Thành Phố 
Brampton đã phê duyệt mức thuế bệnh viện một phần trăm để hỗ trợ mở rộng dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe ở Brampton Khoản thu này sẽ giúp tài trợ phần góp của địa phương để tái phát triển và mở rộng 

Bệnh Viện Peel Memorial và Trung Tâm Chăm Sóc Ung Thư đặt tại Bệnh Viện Brampton Civic.  
  
Hệ Thống Y Tế William Osler ước tính sẽ chi tiêu $700 triệu cho việc tái phát triển và mở rộng Bệnh 
Viện Peel Memorial, và $365 triệu cho việc phát triển Trung Tâm Chăm Sóc Ung Thư, với tổng chi phí 
ước tính là $1,1 tỷ. Phần góp của địa phương ước tính cần thiết cho các dự án này là $250 triệu. Osler 

đang yêu cầu Thành Phố tài trợ 50% phần góp ước tính của địa phương, hiện ước tính là $125 triệu.  
  
Cư dân Brampton sẽ thấy mức tăng trung bình $23,29 so với hóa đơn thuế trung bình hàng năm của 
cư dân do tiền thuế bệnh viện. Là một phần của Ngân Sách 2022, Thành Phố đã thể hiện cam kết mở 
rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình bằng cách ấn định $62,5 triệu tài trợ cho phần góp của địa 
phương vào Bệnh Viện Peel Memorial mới. Phê duyệt tiền thuế bệnh viện ngày hôm nay được thực 
hiện dựa trên cam kết này. Các hóa đơn thuế cuối cùng của cư dân sẽ được gửi vào tháng 6 với các 
khoản trả góp đến hạn vào tháng 7, 8 và 9. Thông tin thêm về thuế có thể được tìm thấy tại 

Brampton.ca.   
  
Trong lịch sử, Brampton đã không nhận được phần tài trợ công bằng cho các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, dẫn đến tình trạng quá tải trong bệnh viện và việc điều trị ngoài hành lang, và trở nên trầm trọng 
hơn khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Vào tháng 1 năm 2020, Thành Phố Brampton đã tuyên bố tình 
trạng khẩn cấp về chăm sóc sức khỏe và khởi động chiến dịch vận động của mình, “Thỏa Thuận Công 
Bằng cho Brampton”, yêu cầu tỉnh bang tài trợ thêm để thu hẹp khoảng cách chăm sóc sức khỏe của 

Brampton.   
  
Vào tháng 3 năm 2021, Thành Phố đã đón nhận một thông báo về ngân sách từ chính quyền Tỉnh 
Bang để tài trợ cho việc mở rộng Trung Tâm Peel Memorial của Osler cho Dịch Vụ Y Tế và Chăm Sóc 
Sức Khỏe Tích Hợp thành một bệnh viện mới. Đầu tuần này, Tỉnh Bang đã thông báo rằng họ đang 
đầu tư $21 triệu để hỗ trợ thêm cho việc chuyển đổi Peel Memorial của Osler thành một bệnh viện nội 
trú mới với khoa cấp cứu 24/7 và mở rộng các dịch vụ chăm sóc ung thư tại Bệnh Viện Brampton 

Civic  
  
Để biết thêm thông tin về chiến dịch Thỏa Thuận Công Bằng cho Brampton, hãy truy cập 

Brampton.ca.   
 
Trích dẫn 

“Trong lịch sử, Brampton đã từng trải qua tình trạng quá tải bệnh viện và điều trị ngoài hành lang do 
thành phố của chúng ta không nhận được phần tài trợ công bằng trong các dịch vụ chăm sóc sức 
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khỏe. Hội Đồng Thành Phố Brampton cam kết thực hiện phần việc của mình để thu hẹp khoảng cách 
chăm sóc sức khỏe của Brampton và chúng tôi cảm ơn các đối tác đã giúp tài trợ cho các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng của chúng tôi.” 

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

 

“Tại Cuộc Trao Đổi Từ Xa qua Điện Thoại vào năm ngoái, hơn 70% cư dân được Thành Phố thăm dò 
ý kiến đã cho biết họ ủng hộ khoản thu thuế để giúp tài trợ cho một bệnh viện mới với đầy đủ dịch vụ ở 
Brampton. Trong quá khứ, cộng đồng của chúng tôi đã không nhận được phần tài trợ công bằng cho 
chăm sóc sức khỏe và tình trạng quá tải ở bệnh viện địa phương chỉ ngày càng trầm trọng hơn do đại 
dịch COVID-19. Hội Đồng Thành Phố Brampton tận tâm thực hiện phần việc của chúng tôi để đảm bảo 
sức khỏe và đời sống của cư dân được bảo vệ và cộng đồng của chúng tôi nhận được dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe xứng đáng.” 

-  Pat Fortini, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 & 8, Thành Phố Brampton 

“Brampton là một trong những cộng đồng phát triển nhanh nhất của Canada và là một Thành Phố 
Quản Lý Tốt, chúng tôi đang giải quyết tình trạng khẩn cấp về chăm sóc sức khỏe ở Brampton và thực 
hiện các bước để giải quyết những nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong tương lai của chúng tôi. Chúng 
tôi vẫn luôn cam kết làm việc với các đối tác của mình vì lợi ích về sức khỏe và hạnh phúc của cư dân 
chúng tôi để đảm bảo một tương lai mạnh mẽ hơn cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Brampton.” 

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời, Thành Phố Brampton 

“Đây là thời điểm lịch sử cho việc chăm sóc sức khỏe ở Brampton. Cam kết của Hội Đồng Thành Phố 
trong việc hỗ trợ 50% phần góp của địa phương với số tiền ước tính hiện tại cho việc tái phát triển 
bệnh viện sẽ giúp đảm bảo Osler có các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng mà cộng đồng này cần 
và xứng đáng được nhận. Osler khen ngợi Hội Đồng Thành Phố đã thực hiện bước đi táo bạo và cần 
thiết này, và không ngừng ủng hộ năng lực bệnh viện lớn hơn để phục vụ cộng đồng đang phát triển 
nhanh chóng của chúng ta. Cam kết của Hội Đồng là đầu tư vào sức khỏe của cộng đồng chúng ta 
trong nhiều năm tới.” 

- Geoffrey Ritchie, Chủ Tịch, Ban Quản Trị Hệ Thống Y Tế William Osler 
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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 
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