
 

 

THÔNG CÁO KHẨN CẤP    
   

Thành Phố Brampton, Dịch Vụ Y Tế Cộng Đồng Punjabi và Bike Brampton 
mở Trung Tâm Xe Đạp tại Nội Thành Brampton 

  

BRAMPTON, ON (Ngày 25 tháng 8 năm 2022) – Tuần trước, Thành Phố Brampton, cùng với các đối 
tác Dịch Vụ Sức Khỏe Cộng Đồng Punjabi (Punjabi Community Health Services, PCHS) và Bike 
Brampton, đã mở Trung Tâm Xe Đạp tại Nội Thành Brampton để quảng bá và hỗ trợ việc đi xe đạp an 
toàn: Different Spokes. 

Brampton là một Thành Phố Lành Mạnh và An Toàn, và Thành Phố nỗ lực tạo ra một trải nghiệm du 
lịch an toàn, thoải mái và thú vị cho tất cả những người tham gia giao thông trên đường phố và khuyến 
khích giao thông tích cực. Tại cuộc họp vào ngày 2 tháng 3 năm 2022, Hội Đồng Thành Phố Brampton 
đã chỉ đạo nhân viên thực hiện hợp đồng thuê ngắn hạn với PCHS để vận hành Trung Tâm Xe Đạp 
Brampton từ tài sản thuộc sở hữu của Thành Phố tại 8 Nelson Street West, Căn 104, đóng vai trò như 
một chất xúc tác cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt này, mà qua đó sẽ phục vụ cư dân Brampton.   

Different Spokes là một trung tâm cấp cơ sở, do cộng đồng dẫn dắt sẽ khuyến khích, thúc đẩy và vận 
động cho việc đi xe đạp an toàn ở Brampton. Ở Trung Tâm Xe Đạp tại Nội Thành Brampton này, 
PCHS sẽ: 

• Cung cấp các dịch vụ liên quan đến xe đạp như hỗ trợ sửa chữa xe đạp và bán lại xe đạp đã 
được tân trang và các phụ tùng xe đạp; 

• Khuyến khích, thúc đẩy và vận động để tăng cường đi xe đạp an toàn ở Brampton; 
• Cung cấp quyền tiếp cận đến những chiếc xe đạp đã được tân trang để bán và cho thuê; 
• Cung cấp chương trình cộng đồng và cố vấn cho bất kỳ ai quan tâm đến việc đi xe đạp; và 
• Khuyến khích cộng đồng lành mạnh và lối sống lành mạnh. 

Thành Phố Brampton tiếp tục xây dựng 'Đường Phố cho Mọi Người' và thúc đẩy giao thông tích cực. 
Năm nay, Thành Phố sẽ bổ sung hơn 30 km cơ sở hạ tầng đi bộ và đi xe đạp mới vào mạng lưới Giao 
Thông Tích Cực hiện có gồm hơn 530 km cơ sở hạ tầng cho đi xe đạp, các đường mòn đi bộ đường 
dài, đi bộ và giải trí. 

Tìm hiểu thêm về cách đi xe đạp ở Brampton tại đây và về giao thông tích cực ở Brampton tại đây.  

Trích Dẫn 

"Brampton là một Thành Phố Lành Mạnh và An Toàn, và chúng tôi tận tâm hỗ trợ các nhu cầu của 
cộng đồng bằng cách cung cấp cơ hội tiếp cận với giáo dục và nâng cao nhận thức về đi xe đạp và 
bằng cách giúp hỗ trợ cải thiện sức khỏe tâm thần tổng thể thông qua giao thông và giải trí tích cực. 
Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ việc khai trương Different Spokes ở Nội Thành Brampton. Đây là 
một sự bổ sung đáng hoan nghênh cho khu vực và sẽ giúp tăng cường mạng lưới Giao Thông Tích 
Cực hiện đã rộng khắp của chúng tôi."  

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Cycling/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/atmp/Pages/Welcome.aspx


 

 

“Trung Tâm Xe Đạp Brampton là một sự bổ sung tuyệt vời cho Nội Thành Brampton. Different Spokes 
không chỉ cung cấp các dịch vụ đi xe đạp cho những người đam mê xe đạp mà còn giúp giáo dục và 
hỗ trợ những người mới đi xe đạp, đồng thời thúc đẩy lối sống lành mạnh và năng động cho cư dân ở 
mọi lứa tuổi. Tôi rất vui khi thấy mối quan hệ hợp tác này ở thành phố của chúng ta và tôi khuyến khích 
mọi người tận dụng kiến thức mà PCHS cung cấp và tận hưởng những con đường mòn tuyệt đẹp với 
cảnh quang hùng vĩ của Brampton.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Chủ Tịch, Ủy Ban Kế Hoạch và Phát Triển, 
Thành Phố Brampton 

“Tại Thành Phố Brampton, chúng tôi đang nỗ lực tạo các Đường Phố cho Mọi Người với trọng tâm là 
Giao Thông Tích Cực. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với các đối tác trên toàn thành phố để 
thúc đẩy lối sống lành mạnh, năng động và cung cấp những tiện ích tuyệt vời cho cư dân của chúng 
tôi”. 

- 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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Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

                                                                                       

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649226322|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7+A+0scwN4CrQA1wiuc=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649226322|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna/301xZPtc8iEQxKYoA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649382569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=P8/jomtkZlg6j2Bt7keO4+geUI+85W29L+6WlXB76AI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649382569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

