
 

 

 Cập nhật COVID-19: Tòa án Brampton mở cửa trở lại vào ngày 6 tháng 7, 
sân phun nước kéo dài giờ hoạt động 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 6 tháng 7 năm 2020) – Là một phần trong kế hoạch mở cửa trở lại và 
phục hồi của Thành Phố Brampton, Tòa Án Vi Phạm Cấp Tỉnh Bang của Brampton sẽ mở cửa trở lại 
vào ngày 6 tháng 7 và giờ hoạt động của sân phun nước sẽ được kéo dài. 

Thành Phố coi trọng sức khỏe và an toàn của cộng đồng, và các biện pháp an toàn sẽ được áp dụng tại 
chỗ. 

Tòa Án 

Tòa Án Vi Phạm Cấp Tỉnh Bang Tòa Án Công Lý Ontario tọa lạc tại 5 Ray Lawson Boulevard sẽ mở 
cửa trở lại vào ngày 6 tháng 7. 

Những người đến tòa án phải tuân thủ tất cả các bảng hiệu và chỉ dẫn đặt tại tòa án. Tòa án sẽ có một 
cửa vào một chiều được chỉ định, nơi khách sẽ được một nhân viên bảo vệ chào đón. Khách được yêu 
cầu xem lại các câu hỏi tự sàng lọc COVID-19 trước khi vào. Nước rửa tay khô sẽ được cung cấp khi 
vào cửa. Sau đó, Khách có thể ghé Quầy Thông Tin để lấy số chờ. 

Nếu hàng chờ đã đầy, khách sẽ được nhắc cung cấp số điện thoại di động để nhận số xếp hàng qua tin 
nhắn văn bản. Khách sẽ được yêu cầu đợi bên ngoài cho đến khi nhận được tin nhắn văn bản thông 
báo cho họ vào tòa nhà. Dấu sàn được mã hóa theo màu sẽ hướng dẫn khách đến các khu vực dịch vụ 
khác nhau trong tòa nhà. 

Xin lưu ý rằng tất cả các vấn đề về Đạo Luật Vi Phạm Cấp Tỉnh Bang trực tiếp sẽ bị hoãn cho đến ngày 
11 tháng 9 năm 2020. Bản sao của thông báo này có sẵn trên trang webcủa Tòa Án Công Lý Ontario. 

Sân phun nước 

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 7, giờ hoạt động của sân phun nước sẽ được kéo dài. Các sân phun nước ở 
Brampton sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, nếu thời tiết đẹp, thay vì từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. 
Vui lòng truy cập địa chỉ www.brampton.ca/recreation để biết danh sách các địa điểm sân phun nước. 

Các biện pháp an toàn chống COVID-19 

Peel Public Health và Thành Phố Brampton kêu gọi mọi người duy trì giữ khoảng cách tiếp xúc. Hãy 
đảm bảo thực hành vệ sinh tay sạch sẽ bằng cách rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong 
ít nhất 20 giây và sử dụng nước rửa tay khô có cồn khi di chuyển. Che miệng và mũi khi ho và hắt hơi 
bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay, và rửa hoặc vệ sinh tay sau đó. 

Vui lòng không đến tòa án hoặc sân phun nước nếu 
bạn cảm thấy không khỏe. 
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