
 

 

 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP    
      

Thành Phố sẽ kỷ niệm Tuần Lễ Thể Thao dành cho Người Khuyết Tật diễn 
ra từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 

BRAMPTON, ON (ngày 17 tháng 5 năm 2022) - Ban Giải Trí của Thành Phố Brampton, phối 
hợp với đội phụ trách Khả Năng Tiếp Cận cho Người Khuyết Tật của Thành Phố, sẽ đăng cai 
tổ chức Tuần Lễ Thể Thao dành cho Người Khuyết Tật ở Brampton từ ngày 29 tháng 5 đến 
ngày 4 tháng 6, trong Tuần Lễ Khả Năng Tiếp Cận cho Người Khuyết Tật của Quốc Gia. 

Tuần Lễ Thể Thao dành cho Người Khuyết Tật ở Brampton sẽ giới thiệu một loạt các môn thể 
thao cùng các cơ sở, chương trình và dịch vụ của Thành Phố phù hợp với người khuyết tật. 
Thành Phố nỗ lực loại bỏ các rào cản đối với việc tham gia quanh năm, và đảm bảo rằng mọi 
cư dân đều có thể tiếp cận với các dịch vụ giải trí, bao gồm một loạt các chương trình thể dục 
và thể thao đa dạng. 

Các sự kiện bao gồm nhiều môn thể thao thử sức trong suốt cả tuần, bao gồm chơi bóng rổ 
bằng xe lăn, bóng chuyền ngồi, chơi khúc côn cầu bằng xe trượt, và nhiều môn thể thao khác.  
Hội Thi và Nhiều Môn Thể Thao Thể Hiện Khả Năng Tiếp Cận cho Người Khuyết Tật sẽ được 
tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 tại Trung Tâm Thể Thao Save Max từ 1 đến 5 giờ chiều. 
Việc đăng ký là không bắt buộc. Tất cả các sự kiện đều là các chương trình đến trực tiếp tham 
dự và miễn phí. 

Bữa tối và khiêu vũ hòa nhập sẽ diễn ra nhân dịp kỷ niệm Tuần Lễ Khả Năng Tiếp Cận cho 
Người Khuyết Tật của Quốc Gia vào Thứ Sáu, ngày 3 tháng 6 tại Trung Tâm Giải Trí Hồ 
Loafer từ 6:30 đến 10:30 tối. Việc đăng ký là bắt buộc. 

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về các sự kiện Tuần Lễ Thể Thao dành cho Người Khuyết 
Tật. 

Đưa ra phản hồi của quý vị về Kế Hoạch Tiếp Cận Nhiều Năm của Thành Phố 

Kế Hoạch Tiếp Cận Nhiều Năm (Multi-Year Accessibility Plan, MAP) của Thành Phố Brampton 
cho giai đoạn 2022 đến 2026 là kế hoạch của Thành Phố nhằm tiếp tục giảm thiểu, ngăn chặn 
và loại bỏ các rào cản về khả năng tiếp cận cũng như tăng cường khả năng tiếp cận cho các 
chương trình, dịch vụ và cơ sở của chúng ta.  

MAP vạch ra các hành động mà chúng ta đang thực hiện để gắn kết các doanh nghiệp, củng 
cố nền tảng của chúng ta và thúc đẩy sự thay đổi văn hóa, điều này sẽ cho phép tất cả cư dân 
của Brampton tham gia vào các hoạt động hàng ngày, bao gồm cả làm việc; di chuyển bằng 
phương tiện công cộng; sử dụng các dịch vụ trực tuyến; tham dự các sự kiện văn hóa thể 
thao; và tận hưởng các tiện ích giải trí, công viên cũng như các không gian công cộng khác. 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Accessible-Sports-Week-.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Accessible-Sports-Week-.aspx


 

 

Thành Phố hiện đang lấy ý kiến phản hồi về dự thảo MAP. Nhấn vào đây để chia sẻ suy nghĩ 
của quý vị trong một cuộc khảo sát ngắn. 

Trích Dẫn 
“Tôi khuyến khích mọi người cùng chúng tôi tham gia kỷ niệm Tuần Lễ Khả Năng Tiếp Cận 
cho Người Khuyết Tật của Quốc Gia và Tuần Lễ Thể Thao dành cho Người Khuyết Tật ở 
Brampton từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6. Brampton là một Thành Phố Lành Mạnh và 
An toàn, nơi tất cả cư dân có thể tiếp cận với các dịch vụ giải trí để đảm bảo sức khỏe của 
họ.” 
     -     Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Kế Hoạch Tiếp Cận Nhiều Năm của Thành Phố từ 2022 đến 2026 sẽ hỗ trợ khả năng tiếp 
cận đối với các chương trình và sáng kiến của chúng ta, chẳng hạn như Tuần Lễ Thể Thao 
dành cho Người Khuyết Tật, các dịch vụ và cơ sở ở Brampton. Hãy dành thời gian để chia sẻ 
suy nghĩ của quý vị về kế hoạch dự thảo, điều này sẽ giúp cải thiện thành phố của chúng ta - 
cho tất cả mọi người.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Khu Vực, Khu 1 và 5; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành 
Phố Brampton 

“Tại Tuần Lễ Thể Thao dành cho Người Khuyết Tật này, cư dân Brampton có thể đăng ký một 
loạt các chương trình thể thao và thể dục theo nhu cầu của họ. Chúng tôi đang xóa bỏ các rào 
cản đối với việc tham gia bằng cách tổ chức các môn thể thao thích ứng để mọi người có thể 
giữ gìn sức khỏe và luôn tích cực vận động.” 

- Pat Fortini, Ủy Viên Khu Vực, Khu 7 và 8; Thành Viên Hội Đồng Ủy Ban Cố Vấn Khả 
Năng Tiếp Cận Cho Người Khuyết Tật (Accessibility Advisory Committee), Thành Phố 
Brampton; Thành Viên, Ủy Ban Cố Vấn Khả Năng Tiếp Cận Vùng Peel (Region of Peel 
Accessibility Advisory Committee) 

“Nhân viên của Thành Phố tận tâm cung cấp các chương trình giải trí hòa nhập. Kỷ niệm Tuần 
Lễ Thể Thao dành cho Người Khuyết Tật bằng cách tham dự các sự kiện và cung cấp phản 
hồi của quý vị về Kế Hoạch Tiếp Cận Nhiều Năm mới của Brampton.” 

- 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 
Brampton 
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