
 

 

Thành Phố Brampton sẽ mở cửa lại Nghĩa Trang Brampton với lượt vào và 
giờ hoạt động hạn chế 

 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 7 tháng 5 năm 2020) – Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2020, 
Thành Phố Brampton sẽ mở cửa lại Nghĩa Trang Brampton, tọa lạc tại 10 Wilson Avenue, với lượt vào 
hạn chế và được kiểm soát để đảm bảo an toàn cho tất cả khách đến thăm và nhân viên. 

Việc vào nghĩa trang sẽ được giới hạn ở cổng trên Church Street (gần Beech Street nhất). 

25 nghĩa trang dành cho người tiên phong khai hoang của Thành Phố vẫn đóng cửa đến khi có thông 
báo mới. 

Theo các chỉ thị do Cơ Quan Phụ Trách Tang Lễ của Ontario quy định, chỉ cho phép tối đa 10 người 
vào Nghĩa Trang Brampton cùng một lúc với không quá năm người trên một ô đất. Mỗi lượt thăm sẽ 
được giới hạn trong 15 phút.  

Sẽ có thể có thêm hạn chế nếu những gia đình đến thăm các ô đất liền kề nhau. Do đó, cư dân có thể 
phải chờ đợi lâu hơn. 

Để đảm bảo tuân thủ các quy định về giữ khoảng cách tiếp xúc, khách ghé thăm luôn phải duy trì giữ 
khoảng cách hai mét (sáu foot) với người khác (những người không sống cùng nhà) .  

Giờ làm việc của Nghĩa Trang Brampton: 

• Thứ Bảy, ngày 9 tháng 5: 5 giờ chiều đến 8 giờ tối 
• Chủ Nhật, ngày 10 tháng 5: ĐÓNG CỬA 

• Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 11 tháng 5: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 4:30 chiều đến 7:30 tối; Thứ Bảy 
và Chủ Nhật, 3 giờ chiều đến 7:30 tối 

Bảng hiệu sẽ được dán bên ngoài tất cả các nghĩa trang Brampton để thông báo về giờ hoạt động được 
thay đổi. 

Các dịch vụ thiết yếu, chẳng hạn như chôn cất và bán lô chôn cất sẽ chỉ tiếp tục được cung cấp theo 
lịch hẹn. Cư dân được yêu cầu gọi theo số 905.874.2997 để đặt lịch hẹn. 

Thành Phố Brampton chịu trách nhiệm quản lý Nghĩa Trang Brampton, cũng như 25 nghĩa trang dành 
cho người tiên phong khai hoang. Xem danh sách các nghĩa trang Brampton tại đây. 

Trích dẫn 

  

“Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc các gia đình muốn bày tỏ lòng tôn kính những người mẹ và 
người bà quá cố của họ trong Ngày của Mẹ, và việc đóng cửa nghĩa trang là một quyết định khó khăn 
mà Thành Phố phải đưa ra. Để cung cấp các dịch vụ quan trọng này theo cách an toàn nhất có thể, 
Thành Phố đang mở cửa lại Nghĩa Trang Brampton với lượt vào và giờ hoạt động hạn chế vào Thứ Bảy 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/Cemetery-Locations.aspx


 

 

này, nhưng sẽ đóng cửa vào Chủ Nhật vì lượng khách dự kiến sẽ cao. Chúng tôi muốn tiếp tục bảo vệ 
sức khỏe và sự an toàn của khách ghé thăm và nhân viên của chúng tôi bằng cách duy trì các biện 
pháp giữ khoảng cách tiếp xúc, nhưng cũng hỗ trợ những người muốn tiếp cận các dịch vụ này tại thời 
điểm này.” 

    - Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
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