
 

 

THÔNG CÁO KHẨN CẤP    
      

Thành Phố Brampton vận động ủng hộ các ứng cử viên cho Cuộc Bầu Cử Cấp Tỉnh 
Bang năm 2022 

để thúc đẩy các ưu tiên chính 
  

BRAMPTON, ON (Ngày 25 tháng 5 năm 2022) - Trước Cuộc Bầu Cử Cấp Tỉnh Bang vào ngày 2 tháng 
6, nhóm Quan Hệ Chính Phủ của Thành Phố Brampton và các Thành Viên của Hội Đồng đang tiếp tục 
vận động để giúp thúc đẩy các ưu tiên chính của Thành Phố. 

Các ưu tiên hàng đầu của Thành Phố bao gồm:  

• Tài Trợ cho Giai Thông Đường Sắt Hạng Nhẹ (Light Rail Transit, LRT) dọc theo Main Street 
đến Brampton GO  

• Giao Thông Xe Buýt Nhanh (Bus Rapid Transit, BRT) tuyến Queen Street-Highway 7 và các kết 
nối cấp khu vực 

• Điện khí hóa cơ sở vận tải thứ ba cho đội xe buýt điện 
• Dự án đường ven sông - các giải pháp ngăn chặn rủi ro ngập úng dài hạn  
• Các cam kết xây dựng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn ở Brampton (mở rộng Peel 

Memorial/bệnh viện thứ ba/chăm sóc ung thư) 

Chính Quyền Ontario là một đối tác quan trọng của Thành Phố. Tài trợ nhận được từ Tỉnh Bang giúp 
xây dựng một Brampton hòa nhập, lành mạnh và bền vững, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống 
cho cư dân. Đọc thêm về các ưu tiên cấp tỉnh bang của Thành Phố tại đây. 

Cuộc Bầu Cử Cấp Tỉnh Bang Ontario năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 6 năm 2022. Cư dân có 
thể tham khảo thêm thông tin về việc bỏ phiếu tại đây. 

Trích Dẫn 

“Brampton là một trong những thành phố lớn phát triển nhanh nhất của Canada và Hội Đồng Thành 
Phố cam kết mở rộng giao thông vận tải, đầu tư vào cơ sở hạ tầng bền vững và chấm dứt tình trạng 
quá tải bệnh viện và y tế tại hành lang cho cư dân của chúng ta. Tôi kêu gọi tất cả các cử tri đủ điều 
kiện trong cộng đồng của chúng ta bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Cấp Tỉnh Bang năm 2022 vào ngày 2 
tháng 6, và khuyến khích họ tìm hiểu thêm về các ưu tiên hàng đầu của chúng ta cũng như các đề xuất 
tài trợ của Chính Quyền Ontario. Chúng tôi mong chờ được làm việc với các ứng viên thành công.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Nhóm Quan Hệ Chính Phủ của Thành Phố Brampton cam kết làm việc với các đối tác của chúng ta tại 
Chính Quyền Ontario để cải thiện chất lượng cuộc sống cho các cư dân của chúng ta. Chúng tôi mong 
muốn cùng với Tỉnh Bang tiếp tục xây dựng một thành phố hòa nhập, lành mạnh và bền vững.” 

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

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Brampton-Funding-Priorities.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/ON2022.aspx
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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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