
 

 

 
 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP                     

  
Thành Phố Brampton đổi tên Công Viên Northampton thành Công Viên 

Northrup 
 

BRAMPTON, ON (ngày 25 tháng 4 năm 2022) – Hôm nay, Thành Phố Brampton chính thức đổi tên 
Công Viên Northampton thành Công Viên Northrup, để vinh danh và tưởng nhớ Vị Cảnh Sát Jeffrey 
Northrup, người đã ngã xuống trong lúc làm nhiệm vụ vào ngày 2 tháng 7 năm 2021 khi ứng phó cho 
một lời kêu gọi khẩn cấp, với hơn 31 năm phục vụ trên cương vị là viên chức cảnh sát.  
  
Cảnh Sát Northrup là một cư dân Brampton. Ông bắt đầu nghề nghiệp của mình trong Sở Tòa Án vào 
năm 1989, và tuyên thệ nhậm chức cảnh sát vào năm 1999 với Sở Cảnh Sát Toronto.  
  
“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của Cảnh Sát Northrup và rất vinh dự khi 
được tham gia vào sự kiện đổi tên công viên này, điều này sẽ như một lời nhắc về tấm gương lãnh 
đạo và hy sinh của ông,” Thị Trưởng Patrick Brown có đôi lời chia sẻ. “Tôi hy vọng khi gia đình và bạn 
bè của ông đến thăm công viên này, họ sẽ nhớ đến ông và luôn lưu giữ ký ức đẹp về ông.”  

  
“Thay mặt Sở Cảnh Sát Toronto, tôi muốn cảm ơn Thành Phố Brampton vì sự tri ân này đối với sĩ 
quan đã ngã xuống của chúng tôi, Cảnh Sát Thám Tử Jeff Northrup,” Cảnh Sát Trưởng Toronto, 
James Ramer cho biết. “Công viên này, mang tên ông, sẽ tôn vinh ký ức về ông và nhắc mọi người về 
giá trị của dịch vụ công cộng. Tôi hy vọng đây cũng sẽ là nơi của niềm tự hào và hạnh phúc cho gia 
đình, bạn bè của ông cũng như cộng đồng Brampton.”  
  
Cảnh Sát Northrup và vợ của ông, Margaret, đã là thành viên tích cực của cộng đồng Brampton trong 
hơn 20 năm, tham gia vào Hướng Đạo Canada, môn bóng vợt Brampton và Thế Vận Hội Đặc Biệt.   

  
“Người sĩ quan đã ngã xuống, Cảnh Sát Thám Tử Jeff Northrup quan tâm sâu sắc đến gia đình, bạn bè 
và cộng đồng của ông ở Brampton,” Cảnh Sát Trưởng Vùng Peel Nishan Duraiappah cho biết. “Công 
Viên Northrup sẽ là một địa điểm đặc biệt dành cho các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi và 
của Cảnh Sát Vùng Peel, vì đây sẽ mãi mãi là một lời ghi nhắc về người Cảnh Sát Thám Tử Jeff 
Northrup là ai. Điều đó sẽ tôn vinh cam kết của ông với Thành Phố Brampton và Vùng Peel cũng như 
sự hy sinh của ông để phụng sự những người khác.  

  
Cảnh Sát Northrup được nhớ đến vì cam kết bền bỉ của ông đối với cộng đồng, sự cống hiến cho đội 
ngũ ông tham gia và là một người chồng, người cha và người con yêu thương cha mẹ, vợ con mình. 
Ông luôn sống mãi trong lòng người bạn đời, Margaret, ba người con, Brennen, Samantha và Mitchell, 
cùng người mẹ, Diane của mình.   
  
Ảnh từ sự kiện sáng nay có sẵn trên Dropbox tại đây. Ảnh được chia sẻ bởi 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 

https://www.dropbox.com/sh/itw06oqzcwbykxa/AACOEOtVKpGKivV_GcALPHLXa?dl=0


 

 

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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