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Thành Phố nhận được hơn 15,7 triệu đô la tài trợ từ Chính Phủ Canada để 
nâng cấp tiết kiệm năng lượng cho Susan Fennell Sportsplex 

BRAMPTON, ON (ngày 19 tháng 7 năm 2022) - Hôm nay, Sonia Sidhu, Đại Biểu Quốc Hội của Nam 
Brampton, thay mặt cho Bộ Trưởng Bộ Vụ Liên Chính Phủ, Cơ Sở Hạ Tầng và Các Cộng Đồng Ngài 
Dominic LeBlanc và Thị Trưởng Patrick Brown đã công bố hơn 15,7 triệu đô la tài trợ để trang bị thêm 
Năng Lượng Sâu (Deep Energy retrofits) cho Susan Fennell Sportsplex ở Brampton. 

Nguồn vốn sẽ hỗ trợ một số nâng cấp nhằm giảm phát thải khí nhà kính và tăng hiệu quả năng lượng 
của Sportplex. Công tác liên quan đến nâng cấp các nhà máy làm lạnh, hệ thống HVAC, hệ thống tự 
động hóa tòa nhà và hệ thống chiếu sáng của cơ sở. Công tác này cũng sẽ bao gồm việc lắp đặt một 
hệ thống lưu trữ năng lượng pin để bù đắp chi phí điện, và một hệ thống địa nhiệt để sưởi ấm và làm 
mát cơ sở sử dụng trái đất làm phương tiện truyền nhiệt. Những trang bị thêm này sẽ giảm tiêu thụ khí 
đốt tự nhiên và giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính để chuyển đổi cơ sở này thành cơ sở trung 
hòa carbon (Net Zero). 

Một phần của Susan Fennell Sportsplex sẽ tạm đóng cửa hoạt động để thi công xây dựng nhằm hồi 
sinh Trung Tâm giải trí đã cũ. Việc xây dựng tại Susan Fennell Sportsplex được định hướng bởi Kế 
Hoạch Tổng Thể Công Viên và Giải Trí (PRMP), và là một phần trong kế hoạch của Thành Phố 
Brampton nhằm hồi sinh các Trung Tâm giải trí để phục vụ cộng đồng tốt hơn. 

Thành Phố đã chọn Susan Fennell Sportsplex để trang bị thêm thiết bị nhằm đạt mục tiêu trung hòa 
carbon vì trung tâm giải trí này phát thải khoảng 1.135 tấn carbon dioxide mỗi năm, tương đương với 
lượng khí thải GHG do 240 xe ô tô tạo ra. 

Tìm hiểu thêm về kế hoạch gia hạn cho các trung tâm cộng đồng của Brampton tại đây. Tìm hiểu thêm 
về chương trình Các Tòa Nhà Xanh và Cộng Đồng Hòa Nhập của Chính Phủ Canada tại đây. 

Trích Dẫn 

“Xin cảm ơn các đối tác của chúng tôi tại Chính Phủ Canada đã đầu tư vào những nâng cấp tiết kiệm 
năng lượng cho Susan Fennell Sportsplex. Brampton là một Thành Phố Xanh, và chúng tôi cam kết 
giảm lượng khí thải carbon của mình cũng như dẫn đầu về tính bền vững. Khoản đầu tư này sẽ giúp 
chúng tôi giảm tiêu thụ nhiên liệu và giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời cung cấp cho cư dân của 
chúng tôi một cơ sở hiện đại và tiết kiệm năng lượng, nơi họ có thể tận hưởng các chương trình giải trí 
tuyệt vời của chúng tôi và duy trì một lối sống lành mạnh và năng động.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Thành Phố Brampton nỗ lực phục hồi các trung tâm giải trí cũ của chúng tôi với trọng tâm là tính bền 
vững nhằm cung cấp các tiện ích linh hoạt, đa chức năng, đa thế hệ và đa mùa cho cư dân của chúng 
tôi để họ có thể duy trì lối sống lành mạnh và năng động. Chúng tôi cảm ơn Chính Phủ Canada đã đầu 
tư vào Susan Fennell Sportsplex khi chúng tôi nỗ lực hướng tới việc giảm tiêu thụ nhiên liệu và phát 
thải khí nhà kính tại cơ sở này”. 

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Recreation-Revitalized.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-eng.html&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|f1a0bc8d71cc4cae082908da69ca04f1|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637938613631889678|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=6thkpD5bCpCtR+fqXvf1KdyEY3ZfXgkNoH2SsWKqqEk=&reserved=0


 

 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Công Trình Công Cộng & Kỹ Thuật, 
Thành Phố Brampton 

“Là một Thành Phố Xanh, Lành Mạnh và An Toàn, chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các cơ hội 
giải trí hiện đại cho cư dân và phục hồi các cơ sở của chúng tôi với tính bền vững là ưu tiên hàng đầu. 
Cảm ơn Chính Phủ Canada đã tài trợ cho việc nâng cấp để tiết kiệm năng lượng cho Susan Fennell 
Sportsplex. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác của mình để đem về khoản đầu tư cho 
Brampton.” 

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

“Những nâng cấp đối với Susan Fennell Sportsplex sẽ cung cấp cho cư dân Brampton một cơ sở hiện 
đại và tiết kiệm năng lượng, nơi họ có thể cùng nhau đến, tiếp cận chương trình và luôn năng động. 
Chính Phủ của chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng nhằm củng cố các cộng đồng 
và phát triển nền kinh tế của chúng ta”. 

- Sonia Sidhu, Đại Biểu Quốc Hội của Nam Brampton, thay mặt cho Ngài Dominic LeBlanc, Bộ Trưởng 
Bộ Vụ Liên Chính Phủ, Cơ Sở Hạ Tầng và Các Cộng Đồng  
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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 

 
 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
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