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Thành Phố Brampton giới thiệu một danh mục trực tuyến mới để hỗ trợ 
người cao niên 

  

BRAMPTON, ON (ngày 21 tháng 4 năm 2022) - Thành Phố Brampton vừa ra mắt một nguồn lực trực 
tuyến mới để giúp nâng cao tầm nhìn thân thiện với tuổi tác của Brampton và tăng cường kết nối cộng 
đồng. Danh mục nguồn lực mới dành cho người cao niên là một công cụ trực tuyến để giúp tăng khả 
năng tiếp cận các nguồn lực và dịch vụ cho người cao niên và người chăm sóc. 
 
Một số nguồn lực có sẵn trong danh mục bao gồm: 

• Hỗ trợ tại nhà và trong xã hội 
• Vận chuyển 
• Sức khỏe và hạnh phúc 
• Hỗ trợ tài chính và khả năng tiếp cận 
• Sức khỏe tâm thần 
• Hỗ trợ cho người mới 

  

Vào tháng 3 năm 2021, Thành Phố Brampton trở thành thành viên của Mạng Lưới Toàn Cầu Các Thành 
Phố và Cộng Đồng Thân Thiện với Tuổi Tác của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO). Các thành viên của 
mạng lưới chia sẻ và quảng bá các giá trị và nguyên tắc của phương pháp tiếp cận thân thiện với tuổi 
tác của WHO, cam kết tạo ra môi trường thân thiện với tuổi tác và đồng ý tham gia tích cực vào mạng 
lưới. 
 
Danh mục nguồn lực dành cho người cao niên giúp hỗ trợ phần dân số cao tuổi của Brampton qua việc 
khuyến khích tham gia giao lưu xã hội, nhận diện sự cô lập với xã hội và cung cấp các nguồn lực cho 
thông tin và truyền thông, tất cả các mục được nêu trong Chiến Lược và Kế Hoạch Hành Động Thân 
Thiện với Tuổi Tác của Brampton. 
 
Thành Phố Brampton đã nhận được khoản tài trợ trị giá $20.575 từ chương trình Chân Trời Mới dành 
cho Người Cao Niên của Chính Phủ Canada để hỗ trợ việc đưa danh mục này đi vào hoạt động thực tế. 
 
Danh mục nguồn lực mới dành cho người cao niên sẽ cung cấp thông tin dễ dàng tiếp cận về các dịch 
vụ hỗ trợ sẵn có và các điểm tiếp xúc chính của cộng đồng, giúp xây dựng lại các kết nối và cơ hội tham 
gia giao lưu xã hội cho người cao niên của Brampton khi cộng đồng tiếp tục phục hồi sau đại dịch 
COVID-19. 
 
Để biết thêm thông tin về danh mục nguồn lực dành cho người cao niên, hãy truy 
cập brampton.ca/agefriendly 

https://www.brampton.ca/en/business/planning-development/policies-master-plans/age-friendly-brampton/pages/welcome.aspx
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Những cư dân yêu cầu định dạng thay thế cho bất kỳ thông tin nào được tìm thấy trong danh mục có 
thể gửi email đến agefriendly@brampton.ca 

Trích dẫn 

“Năm 2006, Brampton là nơi sinh sống của khoảng 34.000 người từ 65 tuổi trở lên. Đến năm 2016, con 
số đó tăng lên hơn 66.000. Chúng tôi có những người cao niên tuyệt vời ở Brampton, những người liên 
tục đóng góp vào quá trình tăng trưởng mạnh mẽ của thành phố chúng tôi. Thành Phố Brampton cam 
kết tương tác với cộng đồng và cải thiện cuộc sống của những người cao niên của chúng tôi. Danh mục 
nguồn lực mới dành cho người cao niên sẽ cung cấp các công cụ mà dân số cao tuổi của chúng ta cần 
để tạo ra các kết nối quan trọng và tạo đà phát triển." 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Brampton là một Thành Phố Lành Mạnh và An Toàn; một nơi mà những người cao niên của chúng ta 
được đánh giá cao, được hỗ trợ và đóng một vai trò tích cực trong cộng đồng. Thông qua sự tham gia 
sâu rộng của cộng đồng, chúng tôi đã tạo danh mục nguồn lực mới dành cho người cao niên để cung 
cấp thông tin cụ thể về Brampton cho người cao niên của chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục xây dựng một 
Brampton tốt đẹp hơn nữa cho mọi người.” 

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

“Từ năm 2006 đến năm 2016, dân số cao tuổi của Brampton đã tăng 196% và sự gia tăng này vẫn tiếp 
diễn. Thành Phố Brampton cam kết tạo ra một thành phố thân thiện với tuổi tác và cung cấp các công cụ 
và nguồn lực mà nhóm dân số cao tuổi của chúng ta cần để phát triển mạnh trong những năm tuổi già 
của họ.” 

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời, 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 
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multiculturalmedia@brampton.ca 
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