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Thành Phố Brampton tiếp tục đầu tư vào tương lai mạnh mẽ hơn cho dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe ở Brampton với 2,5 triệu đô la cho Trung Tâm Các 

Cộng Đồng Khỏe Mạnh mới của Sheridan 

BRAMPTON, ON (ngày 7 tháng 6 năm 2022) - Thành Phố Brampton tiếp tục đầu tư vào một 
tương lai mạnh mẽ hơn cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe địa phương, với Hội Đồng Thành Phố 
Brampton đã phê duyệt 2,5 triệu đô la tài trợ để hỗ trợ Trung Tâm Các Cộng Đồng Khỏe Mạnh 
(Centre for Healthy Communities) mới của Sheridan College. 

Để cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn cho những người mắc bệnh mãn tính và giúp thúc đẩy 
nhu cầu thiết yếu của Vùng Peel đối với các chuyên viên y tế, Trung Tâm Các Cộng Đồng 
Khỏe Mạnh sẽ: 

• Đào tạo thế hệ tiếp theo của các y tá và chuyên viên y tế đồng minh ở Brampton để 
chăm sóc người dân Brampton, Peel và Ontario; và hỗ trợ một tầm nhìn chung cho dịch 
vụ chăm sóc có đủ năng lực về văn hóa. 

• Là một phòng thí nghiệm sống về sự đổi mới và quan hệ đối tác giữa các sinh viên, học 
giả, chuyên gia y tế, nhà đổi mới công nghệ, nhà cung cấp dịch vụ xã hội và người dân. 

• Giúp giải quyết tình trạng chăm sóc sức khỏe tại hành lang bằng cách giải quyết vấn đề 
kiểm soát bệnh mãn tính thông qua chăm sóc phòng ngừa, liên chuyên nghiệp. 

• Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương và khu vực thông qua ước tính có khoảng 
200 đến 500 việc làm mới trong lĩnh vực xây dựng, bảo trì, giáo dục, chăm sóc sức 
khỏe và hành chính, quan hệ đối tác ngành và tăng cường kết nối trung chuyển cho 
khu vực. 

• Tăng thêm các tùy chọn sau trung học ở Brampton bằng cách thêm các chứng chỉ dành 
cho sinh viên tốt nghiệp về Vận Động Học Lâm Sàng, Quy Định Pháp Chế & Tuân Thủ 
và Nghiên Cứu Lâm Sàng, và, hiện đang chờ phê duyệt cấp tỉnh bang, Cử Nhân Điều 
Dưỡng và Xương Khớp.  

Nguồn tài trợ của Thành Phố bổ sung cho khoản đầu tư 20 triệu đô la của Sheridan và sẽ hỗ 
trợ việc lập kế hoạch và tư vấn hướng tới một tòa nhà mới tại khuôn viên Davis ở Brampton. 
Một số chương trình mới sẽ bắt đầu sớm nhất là vào mùa thu năm 2022, trong khi phần còn 
lại sẽ sẵn có chờ các phê duyệt và phát triển không gian mới. 

Thỏa Thuận Công Bằng cho Brampton 
Vào ngày 22 tháng 1 năm 2020, Thành Phố Brampton đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về 
chăm sóc sức khỏe và khởi động chiến dịch vận động của mình, “Thỏa Thuận Công Bằng cho 
Brampton” - yêu cầu Tỉnh Bang tài trợ thêm để thu hẹp khoảng cách chăm sóc sức khỏe của 
Brampton. Thành Phố tiếp tục thực hiện các bước nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp về 
chăm sóc sức khỏe ở Brampton và đảm bảo rằng thế hệ các chuyên viên chăm sóc sức khỏe 
tiếp theo có thể đào tạo ở địa phương trong thành phố. 



 

 

Để biết thêm thông tin về chiến dịch Thỏa Thuận Công Bằng cho Brampton, hãy truy cập 
Brampton.ca.  

Thông tin nhanh 

• Vào tháng 3 năm 2021, Thành Phố đã đón nhận một thông báo về ngân sách từ chính 
quyền Tỉnh Bang để tài trợ cho việc mở rộng Trung Tâm Peel Memorial của Osler cho 
Dịch Vụ Y Tế và Chăm Sóc Sức Khỏe Tích Hợp thành một bệnh viện mới. 

• Là một phần của Ngân Sách 2022, Thành Phố đã thể hiện cam kết mở rộng dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe của mình bằng cách ấn định 62,5 triệu đô la tài trợ cho phần góp 
của địa phương vào Bệnh Viện Peel Memorial mới. Vào tháng 4, Thành Phố đã phê 
duyệt mức thuế bệnh viện là một phần trăm để xây dựng dựa trên cam kết này và hỗ 
trợ mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

• Vào tháng 3 năm 2022, Chính Quyền Ontario đã thông báo rằng họ đang mở rộng giáo 
dục trường y để xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe mạnh mẽ hơn, linh hoạt 
hơn, bao gồm việc bổ sung 80 chỗ cho bậc đại học và 95 vị trí sau đại học cho Trường 
Y tại Đại Học Ryerson ở Brampton khi trường mở cửa vào năm 2025. Vào tháng 7 năm 
2021, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã bỏ phiếu ủng hộ khoản trợ cấp lập kế hoạch 
trị giá 1 triệu đô la để giúp tài trợ cho một Trường Y trong tương lai tại thành phố, phù 
hợp với nguồn tài trợ mà Tỉnh Bang Ontario đã đầu tư vào đầu năm đó. Việc thành lập 
một trường y ở Brampton là một phần quan trọng trong công tác vận động liên tục của 
Thành Phố và đã được đưa vào Bản Đệ Trình Trước Khi Lập Ngân Sách Ontario Năm 
2022 của Thành Phố. 

• Vào tháng 4 năm 2022, Tỉnh Bang đã thông báo rằng họ đang đầu tư 21 triệu đô la để 
hỗ trợ thêm cho việc chuyển đổi Peel Memorial của Osler thành một bệnh viện nội trú 
mới với khoa cấp cứu 24/7 và mở rộng các dịch vụ chăm sóc ung thư tại Bệnh Viện 
Brampton Civic 

Trích Dẫn 
“Thành Phố Brampton nỗ lực tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe địa phương của chúng 
ta để nuôi dưỡng tài năng địa phương, tạo ra tăng trưởng kinh tế và đáp ứng nhu cầu của cư 
dân. Cam kết này đối với Trung Tâm Các Cộng Đồng Khỏe Mạnh mới của Sheridan College 
không chỉ cải thiện khả năng sẵn có của dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cư dân, mà còn tăng 
cường phát triển kinh tế bền vững tại địa phương, giúp thu hút và giữ lại việc làm và nhân tài, 
bao gồm ước tính khoảng 200 đến 500 công việc toàn thời gian chỉ tính riêng cho khuôn viên 
Sheridan ở Brampton.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Cư dân của Brampton xứng đáng nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đẳng 
cấp thế giới ngay tại thành phố đang ngày càng phát triển của chúng tôi. Với tư cách là Ủy 
Viên Hội Đồng Khu Vực cho Sheridan College, tôi rất vui được hỗ trợ khoản đầu tư này mà sẽ 
giúp cải thiện khả năng tiếp cận với giáo dục sau trung học chất lượng trong khi các nhà tuyển 
dụng cần nhân tài ở những lĩnh vực này, đồng thời giúp giải quyết nhu cầu sức khỏe của cộng 
đồng.” 
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- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4, Thành Phố Brampton 

“Brampton là một trong những cộng đồng trẻ nhất và phát triển nhanh nhất của Canada, và là 
Thành Phố của Những Cơ Hội, chúng tôi nỗ lực mở rộng các cơ hội sau trung học cho cư dân 
của mình và chuẩn bị cho các nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong tương lai. Khoản đầu tư này 
vào Trung Tâm Các Cộng Đồng Khỏe Mạnh mới của Sheridan College sẽ giúp thúc đẩy nhu 
cầu của Brampton đối với các chuyên viên y tế và cung cấp các cơ hội giáo dục địa phương 
cho cư dân.” 

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

“Chúng tôi rất phấn khởi khi tăng thêm các tùy chọn sau trung học ở Brampton, đặc biệt là 
bằng cách tập trung vào các nhu cầu thiết yếu của cộng đồng khi giải quyết các bệnh mãn 
tính. Một nửa cư dân Peel mắc ít nhất một bệnh mãn tính được chẩn đoán và 73% dân số 
Brampton là thiểu số có dấu ấn dễ nhận biết và thiếu cơ hội được tiếp cận với dịch vụ chăm 
sóc có đủ năng lực về văn hóa. Cộng đồng này cần Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Mãn Tính mà 
sẽ là một phần của dự án này để giải quyết các nhu cầu phòng ngừa và kiểm soát thiết yếu 
cho những người sống chung với bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và các bệnh mãn tính 
khác, vốn có nguy cơ đẩy mọi người vào phòng cấp cứu. Bằng cách cung cấp ít nhất 700 chỗ 
mới cho chăm sóc sức khỏe sau trung học ở Brampton, chúng tôi đang giúp giữ chân các 
chuyên viên chăm sóc sức khỏe địa phương, được đào tạo chuyên sâu ở Vùng Peel.” 

- Janet Morrison, Chủ Tịch kiêm Phó Hiệu Trưởng, Sheridan College 
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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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