
 

 

THÔNG CÁO KHẨN CẤP    
      

Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực của Brampton Rowena Santos được bầu lại vào 
Hội Đồng FCM 

 
BRAMPTON, ON (ngày 7 tháng 6 năm 2022) - Tại Đại Hội Thường Niên, Liên Đoàn Các 
Thành Phố Canada (Federation of Canadian Municipalities, FCM) công bố việc Ủy Viên Hội 
Đồng Khu Vực của Brampton là Rowena Santos đã được bầu lại vào Hội Đồng Quản Trị với 
nhiệm kỳ một năm từ 2022 đến 2023. 
 
FCM là tiếng nói quốc gia của chính quyền đô thị Canada kể từ năm 1901. Các thành viên bao 
gồm hơn 2.000 thành phố trên khắp đất nước, đại diện cho hơn 90% tổng số người dân 
Canada. Hội Nghị Thường Niên và Triển Lãm Thương Mại của Liên Đoàn Các Thành Phố 
Canada được tổ chức theo hình thức kết hợp từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6, với chủ đề của 
năm nay là Cùng Nhau Phục Hồi, củng cố vai trò thiết yếu của các thành phố làm động lực 
cho sự phục hồi mạnh mẽ và toàn diện. 

Hội Nghị đã tạo cơ hội cho Thành Phố Brampton thảo luận các vấn đề chính và vận động để 
được Chính Phủ Liên Bang hỗ trợ và tài trợ cho những hạng mục sau:  

• Cam kết xây dựng hệ thống giao thông trung chuyển tốt hơn; 
• Nguồn kinh phí bền vững để thực hiện các chương trình và cơ sở hạ tầng giao thông 

vận tải hoạt động tích cực; 
• Các khoản đầu tư để thúc đẩy khả năng thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu; 

và, 
• Các khoản đầu tư vào phát triển và phục hồi kinh tế, việc làm và tăng trưởng. 

Thông tin thêm về hoạt động ủng hộ của Thành Phố sẵn có trên trang web của Thành Phố 
Brampton. 
 
Trích Dẫn 
 
“Thật vinh dự khi được phục vụ trong Hội Đồng Quản Trị FCM cho một nhiệm kỳ khác cùng 
với một nhóm các nhà lãnh đạo thành phố từ khắp cả nước. Tại FCM, chúng tôi đang tăng 
cường các mối quan hệ đối tác để chuyển đổi các ý tưởng thành nền kinh tế mạnh hơn và 
cuộc sống tốt hơn cho người dân, và tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các ưu tiên chính quan trọng nhất 
đối với cư dân Brampton. Hội Đồng Quản Trị FCM sẽ tiếp tục tìm hiểu xem các thành phố và 
cư dân của chúng ta cần những gì để tiến lên trong quá trình phục hồi và xây dựng một tương 
lai bền vững, kiên cường và tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Thành Phố Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/city-hall/relations/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/relations/Pages/Welcome.aspx


 

 

“Thay mặt cho Hội Đồng Thành Phố Brampton, tôi xin chúc mừng Ủy Viên Hội Đồng Santos 
đã được bầu để phục vụ trong Hội Đồng Quản Trị FCM thêm một năm nữa. Tôi tin tưởng rằng 
động lực và cam kết của Rowena sẽ tiếp tục thúc đẩy công việc mà Hội Đồng của chúng ta 
đang thực hiện và đảm bảo rằng tiếng nói của cư dân Brampton và Peel được lắng nghe”. 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 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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