
 

 

 
 
 
 

  
 
 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP    
   

Khám phá Brampton trong Chuyến Tham Quan bằng Xe Buýt dành cho 

Người Mới Đến! 

BRAMPTON, ON (ngày 27 tháng 7 năm 2022) – Những cư dân đã chuyển đến Brampton sau ngày 1 
tháng 1 năm 2019, đủ điều kiện để tham gia Chuyến Tham Quan bằng Xe Buýt dành cho Người Mới 
Đến miễn phí, chương trình được tổ chức dưới sự hợp tác với Thư Viện Brampton và Giao Thông 
Brampton. 

Các chuyến tham quan sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 8 và ngày 18 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 1 giờ 
chiều. Cư dân có thể đăng ký trực tuyến tại bramptonlibrary.ca hoặc gọi điện đến số 905.793.4636. 

Những điểm nổi bật của chuyến tham quan bao gồm Tòa Thị Chính Brampton, công viên, bệnh viện, 
trung tâm cộng đồng, trạm xe buýt và tàu hỏa, và các chi nhánh thư viện. Làm quen với Brampton và 
tham gia cuộc vui! 

Trở lại sau hai năm tạm dừng do đại dịch, chuyến tham quan từng đoạt giải thưởng này đã được công 
nhận với Giải Thưởng Angus Mowat cho Dịch Vụ Thư Viện Công Cộng Xuất Sắc, Giải Thưởng Khởi 
Động Đổi Mới (Upstart Innovation) của Hiệp Hội Thư Viện Công Cộng và một giải thưởng của Hiệp Hội 
Giao Thông Đô Thị Canada (Canadian Urban Transit Association, CUTA ). 

Trích Dẫn 

“Thành Phố Brampton rất vui mừng được hợp tác trở lại với Thư Viện Brampton để cung cấp Chuyến 
Tham Quan bằng Xe Buýt dành cho Người Mới Đến cho những cư dân đã chuyển đến cộng đồng của 
chúng ta từ năm 2019. Brampton là một bức tranh Mosaic đa sắc, và thành phố của chúng ta là nơi có 
dân số đa dạng, đa văn hóa, trẻ và phát triển nhanh chóng. Những chuyến tham quan này mang đến 
cơ hội tuyệt vời để giới thiệu cho những người dân Brampton mới đến về các dịch vụ của thành phố 
dành cho họ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của họ." 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

"Chúng tôi rất tự hào trong việc cung cấp một môi trường thân thiện và chào đón cho các cư dân tham 
gia cùng chúng tôi. Chuyến tham quan này là một cách tuyệt vời để những người mới đến gặp gỡ đội 
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ngũ nhân viên thân thiện của chúng tôi, đặt câu hỏi và trải nghiệm những lợi ích cũng như sự tiện lợi 
của mạng lưới giao thông công cộng rộng khắp của chúng ta."  

- Alex Milojevic, Tổng Giám Đốc, Giao Thông Brampton 

“Chúng tôi rất vui mừng với sự trở lại của chuyến tham quan bằng xe buýt này, chuyến tham quan 
cung cấp giới thiệu nồng nhiệt về tất cả những gì Brampton có để cung cấp cho những cư dân mới 
nhất của chúng tôi. Đó chỉ là thêm một cách nữa mà Thư Viện Brampton đem lại nguồn cảm hứng cho 
các kết nối!” 

- Todd Kyle, Tổng Giám Đốc Điều Hành, Thư Viện Brampton 
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Giới thiệu về Thành Phố Brampton 
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 

Giới thiệu về Thư Viện Brampton 

Để mượn tài liệu, hãy đặt trước trực tuyến với số thẻ và mã PIN Thư Viện Brampton của quý vị. Tìm hiểu về quyền truy cập 
miễn phí vào các bộ sưu tập trực tuyến của chúng tôi, bao gồm sách điện tử và học tập trực tuyến. Xem giờ hoạt động và chi 
tiết đầy đủ cho tám chi nhánh của chúng tôi. Đăng ký các chương trình tại chi nhánh và trực tuyến cho mọi lứa tuổi và sở 
thích thông qua lịch sự kiện và đăng ký nhận các bản cập nhật của chúng tôi qua email. Theo dõi chúng tôi 
trên Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, và LinkedIn, và nhớ tải xuống ứng dụng di động của Thư Viện Brampton trên 
iOS và Google Play. Tìm hiểu thêm về ứng dụng của chúng tôi. Truy cập trang web của chúng tôi để trò chuyện trực tiếp với 
nhân viên của chúng tôi hoặc Đặt Câu Hỏi. Đăng ký tham dự chương trình xây dựng kỹ năng Căn Bản về Máy Tính của 
chúng tôi bằng cách gọi 905-793-4636 hoặc nói chuyện với nhân viên tại quầy dịch vụ khách hàng ở bất kỳ chi nhánh nào. 
Xem lịch trình Dòng Câu Chuyện dành cho Gia Đình của chúng tôi để giúp con quý vị sẵn sàng đọc! 

Giới thiệu về Giao Thông Brampton 
Giao Thông Brampton (Brampton Transit) là một trong những hệ thống vận chuyển phát triển nhanh nhất ở Canada.  Thuận 
tiện và dễ tiếp cận, Giao Thông Brampton có hơn 65 tuyến đường kết nối thành phố và các thành phố trực thuộc trung ương 
lân cận.  Người tham gia giao thông có thể lên kế hoạch trước cho chuyến đi của mình với Triplinx, đăng ký bản tin điện 
tử hoặc theo dõi Giao Thông Brampton trên Twitter, Instagram và Facebook. Để biết thêm thông tin, truy 
cập bramptontransit.com  

 
 
 

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

 

                                                                                      Thư Viện Brampton 

                                                                                  jdickenson@bramptonlibrary.ca 
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