
 
   

 
 

 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP 

 
Thành Phố Brampton nhận được hỗ trợ thông qua Chương trình Người Kích 
Hoạt Cộng Đồng Main Street của Tôi để Kích Hoạt Khu Trung Tâm Thành Phố 

Brampton 
 
BRAMPTON, ON (10 tháng 6 năm 2022) – Thành Phố Brampton, cùng với các đối tác của mình 
là Khu Vực Cải Thiện Kinh Doanh (BIA) của Trung Tâm Thành Phố Brampton và 8 80 Cities, đã 
được chọn để nhận 223.650 đô la thông qua Chương Trình Người Kích Hoạt Cộng Đồng Main 
Street của Tôi để Kích Hoạt Khu Trung Tâm Thành Phố Brampton, một loạt các tác phẩm sắp 
đặt tương tác và các buổi biểu diễn âm nhạc trên các con đường và không gian tụ tập công 
cộng của Trung Tâm Thành Phố Brampton diễn ra cho đến tháng 10 năm 2022. 
 
Kích Hoạt Khu Trung Tâm Thành Phố Brampton nhằm mục đích tăng cường cơ hội kết nối xã 
hội và sự tham gia của người dân cũng như kích thích hoạt động kinh tế địa phương. Loạt 
chương trình sẽ bao gồm các kích hoạt âm nhạc miễn phí hàng tuần với các nghệ sĩ địa 
phương đa dạng phản ánh di sản văn hóa phong phú của thành phố để người dân và du khách 
đến thăm Brampton thưởng thức. Các hoạt động sẽ diễn ra vào các ngày thứ Bảy từ 12 giờ 
trưa đến 2 giờ chiều, cho đến ngày 15 tháng 10, khắp trung tâm thành phố. Xem các địa điểm 
tại đây.   
 
Cư dân cũng có thể chia sẻ những ý tưởng để làm cho các không gian công cộng của Trung 
Tâm Thành Phố Brampton trở nên sống động và năng động bằng cách truy cập trang web Kích 
Hoạt Khu Trung Tâm Thành Phố Brampton hoặc tham gia những hoạt động quảng bá mở tại 
các không gian công cộng này trong suốt mùa hè và mùa thu.  
 
Người Kích Hoạt Cộng Đồng Main Street của Tôi là khoản đầu tư kéo dài hai năm trị giá 23,25 
triệu đô la của Chính Phủ Canada thông qua Cơ Quan Phát Triển Kinh Tế Liên Bang cho Nam 
Ontario (FedDev Ontario) do Viện Đô Thị Canada (CUI) và Hội Đồng Các Nhà Phát Triển Kinh 
Tế Ontario (EDCO) cung cấp. Thông qua chương trình Kích Hoạt Khu Trung Tâm Thành Phố 
Brampton, loạt chương trình này sẽ giúp xây dựng một trung tâm thành phố sôi động hơn thu 
hút du khách và tăng lượng người đi bộ đến các cửa hàng, nhà hàng và không gian công cộng 
mới thú vị, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương trong quá trình phục hồi sau COVID-19. 
 
Giới thiệu về Kế Hoạch Khu Trung Tâm Tích Hợp 
Trung Tâm Thành Phố Brampton đang trải qua một quá trình chuyển đổi, bắt đầu với công tác 
xây dựng bởi Vùng Peel để thay thế hệ thống ống dẫn nước chính và dẫn nước thải vệ sinh 
trong khu vực, tiếp theo là công tác thay thế và mở rộng vỉa hè, cũng như sửa chữa và làm lại 
bề mặt các con đường của Thành Phố.  
 
Những kích hoạt này là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy Kế Hoạch Khu Trung Tâm 
Tích Hợp của Thành Phố (Integrated Downtown Plan, IDP), một lộ trình hành động điều phối 
nhiều sáng kiến và các dự án cơ sở hạ tầng đang thực hiện của Trung Tâm Thành Phố 
Brampton, dự kiến sẽ dẫn đường cho tăng trưởng và đầu tư chiến lược trong tương lai.  
 
Các nguyên tắc chỉ đạo của IDP là toàn diện, đổi mới và bền vững. Việc này sẽ giúp điều phối 
các hoạt động nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết kế đô thị, sử dụng đất đai và các can thiệp về lên 
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chương trình - nhằm định vị Brampton như một đầu tàu kinh tế quan trọng, trung tâm văn hóa 
khu vực và Khu Đổi Mới. 
 
Để biết thêm thông tin về IDP, hãy truy cập www.brampton.ca/IDP  
  
Để biết thêm thông tin về Trung Tâm Thành Phố Brampton, hãy truy 
cập www.brampton.ca/downtownbrampton. 
 
 
Trích Dẫn 
 
“Chính phủ của chúng ta cam kết giúp các cộng đồng đưa những đường phố chính của họ trở 
lại cuộc sống. Main Street của Tôi đang cung cấp hỗ trợ quan trọng cho các dự án mà sẽ phục 
hồi các khu dân cư thông qua những tác phẩm sắp đặt, sự kiện và hoạt động mang tính toàn 
diện, sáng tạo và hấp dẫn để tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho các nền kinh tế 
địa phương.” 

- - Bà Bộ Trưởng Helena Jaczek, Phụ Trách Cơ Quan Phát Triển Kinh Tế Liên Bang cho 
Nam Ontario (FedDev Ontario) 

 
“Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi đang làm việc để hồi sinh và khai phá tiềm năng của 
Trung Tâm Thành Phố Brampton bằng việc tạo ra các không gian đô thị chất lượng và khu vực 
dành cho người đi bộ được nâng cao. Tôi xin mời cư dân tham gia các sự kiện Kích Hoạt Khu 
Trung Tâm Thành Phố Brampton vào mùa hè này. Chia sẻ ý tưởng của quý vị về cách chúng ta 
có thể cải thiện không gian công cộng của mình, tham gia cùng chúng tôi vào các ngày thứ Bảy 
để thưởng thức nhạc sống và tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương tuyệt vời của chúng 
ta.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Thành Phố Brampton tiếp tục thực hiện các bước để chuyển đổi khu trung tâm của chúng ta và 
tạo ra các không gian công cộng sống động cho người dân và du khách của Brampton tận 
hưởng. Chúng tôi xin cảm ơn FedDev Ontario vì khoản đầu tư quan trọng này và mong muốn 
tiếp tục cộng tác với các đối tác của chúng tôi để xây dựng một trung tâm thành phố sôi động 
hơn và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương của chúng tôi khi họ phục hồi sau COVID-19.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế, 
Thành Phố Brampton 

 
“Tại Thành Phố Brampton, chúng tôi nỗ lực cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và 
hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương thông qua các khoản đầu tư và quan hệ đối tác tại địa 
phương. Kích Hoạt Khu Trung Tâm Thành Phố Brampton sẽ tăng cơ hội kết nối xã hội và gắn 
kết người dân, đồng thời kích thích hoạt động kinh tế địa phương ở Trung Tâm Thành Phố 
Brampton.” 

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời, Thành Phố Brampton 
  
 
“Chúng tôi rất phấn khởi được hợp tác với Thành Phố Brampton và 8 80 Cities để kích hoạt khu 
trung tâm của chúng tôi vào mùa hè và mùa thu này đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp địa 
phương tuyệt vời của chúng tôi thông qua các nỗ lực tạo vị trí tại cộng đồng.”  
      - Carrie Leigh Percival, Chủ Tịch, BIA Trung Tâm 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. 

8 80 Cities là một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh khởi xướng hành động và thách thức hiện trạng để tạo ra các 
thành phố lành mạnh hơn, bình đẳng hơn và bền vững hơn cho tất cả mọi người. Chúng tôi được định hướng bởi 
một câu hỏi đơn giản nhưng đầy sức mạnh - điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ chúng ta làm ở các thành phố của chúng 
ta thật tuyệt vời cho một đứa trẻ 8 tuổi và một cụ già 80 tuổi? Chúng tôi tin rằng bắt đầu với câu hỏi này có thể giúp 
tạo ra những thành phố tuyệt vời cho tất cả mọi người. Đội ngũ của chúng tôi đã làm việc tại hơn 350 thành phố trên 
khắp thế giới với các dự án không gian công cộng chuyển đổi hàng đầu.  
 
Khu Vực Cải Thiện Kinh Doanh của Trung Tâm Thành Phố Brampton thúc đẩy khu vực thương mại trở thành một 
khu mua sắm và kinh doanh sôi động. Thông qua các sự kiện đặc biệt, các chương trình quảng cáo và làm đẹp, 
chúng tôi mong muốn giữ khu vực này quan trọng nhất trong tâm trí người dân như một nơi hấp dẫn, thú vị để mua 
sắm, giải trí, làm việc và sinh sống.  
 
Viện Đô Thị Canada là nền tảng cấp quốc gia điều hành các hoạt động xây dựng thành phố tốt nhất ở Canada - nơi 
các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia đô thị, các nhà lãnh đạo dân sự và doanh nghiệp, các nhà hoạt động 
cộng đồng và học giả có thể học hỏi, chia sẻ và cộng tác với nhau từ bờ này sang bờ kia. Thông qua nghiên cứu, 
tham gia và kể câu chuyện, sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo Canada xây dựng lên các thành phố sôi động, bình 
đẳng, đáng sống và có khả năng phục hồi. Theo dõi chúng tôi trên Twitter, Facebook và LinkedIn.  
 
Trong hơn 12 năm, Chính Phủ Canada, thông qua FedDev Ontario, đã làm việc để thúc đẩy và đa dạng hóa nền kinh 
tế của nam Ontario thông qua các cơ hội cấp kinh phí và dịch vụ kinh doanh nhằm hỗ trợ đổi mới, tạo việc làm và 
tăng trưởng ở khu vực đông dân nhất của Canada. Cơ Quan đã mang lại những kết quả ấn tượng, có thể thấy ở các 
doanh nghiệp tại nam Ontario đang tạo ra các công nghệ sáng tạo, cải thiện năng suất, tăng doanh thu của họ, tạo 
việc làm và vì sự tiến bộ kinh tế của các cộng đồng trên toàn khu vực. Tìm hiểu thêm về những tác động mà Cơ 
Quan đang gặp phải ở nam Ontario bằng cách khám phá các dự án quan trọng của chúng tôi, Tiêu Điểm của Nam 

Ontario, cũng như Twitter, Facebook, Instagram và LinkedIn của FedDev Ontario. 
 
LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
   

 
Jiya Benni  
Quản Lý Dự Án, 8 80 Cities  
jbenni@880cities.org  
647 800 5590 
 
Suzy Godefroy 
Giám Đốc Điều Hành, Khu Vực Cải Thiện Kinh Doanh của Trung Tâm Thành Phố Brampton 
Suzy.Godefroy@brampton.ca  
 
Nick Hanson      
Trưởng Nhóm Truyền Thông    
Viện Đô Thị Canada    
media@mymainstreet.ca     
 
Monica Granados 
Thư Ký Báo Chí, Văn Phòng Bà Bộ Trưởng Helena Jaczek 
Bộ Trưởng Phụ Trách Cơ Quan Phát Triển 
Kinh Tế Liên Bang cho Nam Ontario 
monica.granados@feddevontario.gc.ca  
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