
 

 

Thành Phố Brampton mở cửa trở lại tất cả các nghĩa trang từ hôm nay, 
ngày 19 tháng 6 

 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 19 tháng 6 năm 2020) – Là một phần của kế hoạch mở cửa trở lại và 
phục hồi của Thành Phố Brampton, tất cả các nghĩa trang của Thành Phố đã mở cửa trở lại vào hôm 
nay, ngày 19 tháng 6. 

Các nghĩa trang sẽ mở cửa từ thứ Hai đến Chủ Nhật từ 7:30 SÁNG đến 9:00 TỐI. 

Thành Phố coi trọng sức khỏe và an toàn của cộng đồng, và các biện pháp giữ khoảng cách tiếp xúc sẽ 
được áp dụng tại các nghĩa trang. Khách viếng thăm được khuyến khích luôn giữ khoảng cách ít nhất 
hai mét (sáu foot) với người khác. 

Cổng nghĩa trang sẽ đóng cửa khi việc chôn cất đã đạt đến số lượng tối đa. Cổng sẽ mở lại khi dịch vụ 
hoàn tất. 

Văn Phòng Nghĩa Trang chỉ mở theo lịch hẹn. 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. 

Không được phép đưa chó vào nghĩa trang theo Quy Tắc Nghĩa Trang 83-2016. 

Bảng chỉ dẫn sẽ được dán bên ngoài nghĩa trang với các hướng dẫn về sức khỏe và an toàn để đối phó 
với COVID-19. Cư dân được yêu cầu gọi cho Dịch Vụ An Ninh Doanh Nghiệp theo số 905.874.2111 để 
báo cáo mọi vấn đề. 

Thành Phố Brampton quản lý Nghĩa Trang Brampton và 25 nghĩa trang dành cho người tiên phong khai 
hoang. Xem danh sách các nghĩa trang Brampton tại đây. 

Các Biện Pháp An Toàn Chống COVID-19 

Thành phố kêu gọi cư dân mang theo chất khử trùng cá nhân, chẳng hạn như nước rửa tay khô hoặc 
khăn lau, rửa tay thường xuyên, ho hoặc hắt hơi vào khuỷu tay, và đeo khẩu trang không y tế. Thành 
phố Brampton đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại Peel Public Health và Văn Phòng Quản Lý 
Khẩn Cấp (Emergency Management Office) Brampton để tiếp tục theo dõi rủi ro. Truy cập 
www.brampton.ca/covid19 để cập nhật thường xuyên và gọi số 311 để liên hệ Thành Phố Brampton và 
Vùng Peel bất kỳ lúc nào. 

Trích dẫn 

“Mở lại nghĩa trang Thành Phố là một bước quan trọng trong kế hoạch mở cửa trở lại và phục hồi của 
chúng tôi dành cho Brampton. Chúng tôi biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với người dân, đặc 
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biệt là những người đã mất người thân. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc để ưu tiên các nhu cầu của 
người dân và sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng.” 

• Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Thông qua Tổ Công Tác Mở Cửa Trở Lại và Phục Hồi, chúng tôi tiếp tục có các cuộc thảo luận đầy ý 
nghĩa với cộng đồng để đảm bảo một cách tiếp cận toàn diện giúp mở cửa trở lại các cơ sở và tiện 
nghi. Chúng tôi đang mở lại các nghĩa trang để cung cấp dịch vụ quan trọng này của Thành Phố theo 
một cách an toàn, cho phép người dân tưởng niệm những người thân yêu của họ.” 

• Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Trưởng Nhóm, Tổ Công Tác Mở Cửa 
Trở Lại và Phục Hồi, Thành Phố Brampton 

“Mở cửa trở lại các dịch vụ và cơ sở của Thành Phố một cách an toàn là ưu tiên hàng đầu của Thành 
Phố Brampton và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các bước cần thiết để đảm 
bảo rằng chúng tôi mở cửa trở lại các dịch vụ của Thành Phố cho công chúng một cách có trách nhiệm 
và an toàn.” 

• David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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