
 

 

 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP    
      

             Thành Phố lần đầu tiên ra mắt Thẻ Khám Phá 
Brampton dành cho Thanh Thiếu Niên 

 
Thẻ mới cung cấp vé xe miễn phí trên Giao Thông Brampton, 

 
tiếp cận miễn phí để chọn các chương trình Giải Trí Brampton dành cho thanh thiếu niên ở 

Brampton 

BRAMPTON, ON (ngày 19 tháng 5 năm 2022) - Thành Phố Brampton đã khởi động chương trình thí điểm Thẻ 
Khám Phá Brampton dành cho Thanh Thiếu Niên. 

Với thẻ này, thanh thiếu niên từ 12 đến 16 tuổi là cư dân Brampton sẽ có vé xe miễn phí khi dùng Giao Thông 
Brampton và quyền tiếp cận miễn phí vào các chương trình Giải Trí Brampton vào cửa trực tiếp, bao gồm bơi lội, 
trượt băng và các môn thể thao chọn lọc từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 5 tháng 9 năm 2022. 

Thành Phố có 2.000 Thẻ Khám Phá Brampton dành cho Thanh Thiếu Niên thông qua chương trình thí điểm này. 
Sẽ ưu tiên cho những thanh thiếu niên dễ bị tổn thương. Chương trình thí điểm nhằm khuyến khích giới trẻ sử 
dụng các phương tiện giao thông công cộng và các cơ sở giải trí ở Brampton, tạo nền tảng cho lối sống năng 
động và thói quen lành mạnh. 

Các đơn đăng ký hiện có sẵn trực tuyến. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Thẻ Khám Phá Brampton dành cho 
Thanh Thiếu Niên và gửi đơn đăng ký. 

Trích Dẫn 
“Chúng tôi rất vui mừng ra mắt lần đầu tiên Thẻ Khám Phá Brampton dành cho Thanh Thiếu Niên của Thành Phố 

Brampton vào mùa hè năm 2022. Brampton là một trong những thành phố trẻ nhất ở Canada, với các phương 

tiện vận chuyển và cơ sở giải trí hàng đầu, và tôi khuyến khích giới trẻ tận dụng lợi thế của thẻ này và có một 

mùa hè vui nhộn, an toàn với giá cả phải chăng hơn.” 

-  Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Brampton là Thành Phố Lành Mạnh và An Toàn, Thành Phố của Những Cơ Hội và Thành Phố Xanh. Thế hệ trẻ 
của chúng ta là những nhà lãnh đạo của ngày mai, và chúng tôi tiếp tục mang đến cho cộng đồng thanh thiếu 
niên đa dạng và sôi nổi của Brampton các cơ hội để sống khỏe mạnh và năng động, chẳng hạn như Thẻ Khám 
Phá Brampton dành cho Thanh Thiếu Niên. Đây là một cột mốc quan trọng trong các sáng kiến dành cho giới trẻ 
ở thành phố của chúng tôi!” 

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

“Thẻ Khám Phá Brampton dành cho Thanh Thiếu Niên của Thành Phố Brampton thể hiện sự cống hiến không 
ngừng của chúng tôi cho thế hệ trẻ của thành phố chúng ta. Thành Phố tự hào đã được công nhận ba lần trong 
vài năm qua vì cam kết xuất sắc của mình đối với các cơ hội tăng trưởng và phát triển cho thanh thiếu niên, đã 
nhận được đề cử danh hiệu Cộng Đồng Thân Thiện với Thanh Thiếu Niên ở Trạng Thái Bạch Kim từ Play Works, 
một chương trình được hỗ trợ bởi đơn vị Công Viên và Giải Trí Ontario.” 

https://www.brampton.ca/en/residents/Recreation/Pages/Explore-Youth-Pass.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/Recreation/Pages/Explore-Youth-Pass.aspx


 

 

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, 
Thành Phố Brampton 

“Thành Phố cam kết thu hút giới trẻ của Brampton để hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của các em trong thành 
phố của chúng ta. Brampton là một nơi tuyệt vời để sống, làm việc và vui chơi, và chúng tôi sẽ tiếp tục công việc 
quan trọng là giúp giới trẻ của chúng ta phát triển mạnh mẽ.” 

- 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 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
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