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Trung Tâm Cộng Đồng Riverstone hiện đã mở cửa ở Brampton 

BRAMPTON, ON (ngày 7 tháng 7 năm 2022) – Trung tâm cộng đồng mới nhất của Thành Phố 
Brampton, Trung Tâm Cộng Đồng Riverstone, hiện đã mở cửa cho công chúng. 

Trung Tâm Cộng Đồng Riverstone là một cơ sở giải trí rộng 34.000 foot vuông đã được tân trang lại có 
bể bơi nước mặn hiện đại, các phòng thay đồ và phòng tập thể hình được mở rộng và một số phòng 
đa năng. Trung tâm cộng đồng mới này cũng có khu tập thể hình, sân bóng quần và hơn thế nữa. 

Trung Tâm Cộng Đồng Riverstone tọa lạc tại 195 Don Minaker Drive ở Brampton. Truy 
cập www.brampton.ca/riverstone để có danh sách đầy đủ tiện nghi và đăng ký các chương trình. 

Trích Dẫn 
“Chúng tôi rất vui mừng khi mở cửa Trung Tâm Cộng Đồng Riverstone ở Brampton, trung tâm giải trí 

mới nhất của thành phố chúng ta. Việc cải tạo bao gồm từ trang bị lại máy móc phục vụ sức khỏe và 
an toàn, mở đường dốc dễ tiếp cận cho bể bơi nước mặn, cho đến thay thế thiết bị tập thể hình và hơn 

thế nữa. Tôi khuyến khích mọi người đến khám phá cơ sở”. 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Brampton là một Thành Phố Lành Mạnh và An Toàn và chúng tôi tận tâm cung cấp các cơ hội giải trí 
dễ tiếp cận cho tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta. Trung Tâm Cộng Đồng Riverstone là 
một sự bổ sung tuyệt vời giúp phục vụ toàn bộ cư dân Brampton.” 

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

“Nhân viên thành phố mong được chào đón những khách quen thuộc đến với Trung Tâm Cộng Đồng 
Riverstone. Cơ sở rộng 34.000 foot vuông này đã được sửa sang lại để phục vụ tốt nhất các nhu cầu 
khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần của cộng đồng chúng ta.” 

- 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 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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