
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  

Thành Phố Brampton được công nhận xếp thứ 13 trong danh sách Cộng 
Đồng Tốt Nhất ở Canada năm 2021 của Maclean’s 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 9 tháng 4 năm 2021) – Thành Phố Brampton đã được Tạp Chí 
Maclean’s công nhận là một trong những Cộng Đồng Tốt Nhất của Canada năm 2021, đây là bảng xếp 
hạng những nơi tốt nhất để sống trên cả nước. 

Năm ngoái, Brampton đứng thứ 199 trong danh sách. Năm nay, Brampton đã leo lên vị trí thứ 13 trong 
số 415 thành phố. Bảng xếp hạng nêu bật những nét đặc trưng hàng đầu của mỗi cộng đồng, nơi Sự 
Tham Gia của Cộng Đồng, Những Tiện nghi và Khả Năng Kết Nối Internet của Brampton đã mang lại 
tiếng tăm cho thành phố là một trong những nơi hàng đầu để sống và làm việc từ xa ở Canada. 

Bảng xếp hạng mới độc quyền của Maclean’s về những nơi tốt nhất để sống trên cả nước có tính đến 
đại dịch COVID-19 và ngày càng có nhiều người làm việc và học tập tại nhà. Bằng cách sử dụng dữ 
liệu được cung cấp bởi Environics Analytics và Cơ Quan Đăng Ký Internet Canada (CIRA) cũng như 
các số liệu công khai từ nhiều nguồn khác nhau, họ đánh giá nhiều danh mục dựa trên mức độ quan 
trọng của mỗi danh mục đối với người bình thường và xếp hạng từng đô thị cho phù hợp. 

Bảng xếp hạng của Maclean’s đã xem xét khả năng chi trả nhà ở, gia tăng dân số, thuế, tội phạm, thời 
tiết, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiện nghi và sự tham gia của cộng đồng. Bảng xếp 
hạng cũng bao gồm một hạng mục đánh giá hiệu suất băng thông rộng mới dựa trên dữ liệu từ CIRA. 

Để biết thêm thông tin và xem danh sách đầy đủ, vui lòng truy cập www.macleans.ca 

Trích dẫn 

“Brampton là một Thành Phố an toàn, bền vững và thành công và tôi vô cùng tự hào khi Thành Phố 
được Maclean’s công nhận không chỉ là một trong những Cộng Đồng Tốt Nhất của Canada, mà còn 
leo lên vị trí thứ 13 từ vị trí thứ 199 trong một năm. Chúng tôi đang tiếp tục xây dựng một thành phố 
thịnh vượng cho các cư dân của mình, một thành phố kết nối, bền vững, hòa nhập và có vị trí để phát 
triển kinh tế hơn nữa và tạo ra việc làm.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

"Được Maclean’s công nhận là một trong những Cộng Đồng Tốt Nhất của Canada là sự phản ánh cho 
công việc mà đội ngũ chúng tôi đang làm để mang lại kết quả có ý nghĩa cho các cư dân của mình. 
Chúng tôi tận tâm mang lại kết quả cho cộng đồng của mình và bằng cách nâng cao các Ưu Tiên của 
Nhiệm Kỳ Hội Đồng, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa Brampton trở thành một địa điểm để sống, làm việc và 
giải trí.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, 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 
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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