
 

 

Tòa Thị Chính và các cơ sở doanh nghiệp hiện chỉ mở cửa theo lịch hẹn  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 9 tháng 9 năm 2020) – Sau sáu tháng đóng cửa để ứng phó với COVID-
19, hôm nay các cơ sở doanh nghiệp Thành Phố bao gồm Tòa Thị Chính mở cửa trở lại phục vụ công 
chúng chỉ theo lịch hẹn. Vào thời điểm này, những địa điểm không cần hẹn trước không được phép 
hoạt động. 

Những nơi mở cửa (chỉ theo lịch hẹn) 

Bắt đầu từ ngày 9 tháng 9, các địa điểm dưới đây chỉ mở cửa cho các dịch vụ theo lịch hẹn: 

• Tòa Thị Chính, 2 Wellington St. W 

• Trung Tâm Hành Chính, 150 Central Park Dr. 
• Trung Tâm Điều Hành Williams Parkway, 1975 Williams Pkwy 

• Dịch Vụ Động Vật, 475 Chrysler Dr. 
• Văn Phòng Sở Xây Dựng và Thực Thi và các Dịch Vụ Theo Luật, 8850 McLaughlin Rd. S 

Tòa Án Đạo Luật Tội Phạm Tỉnh Bang (POA), 5 Ray Lawson Blvd đã mở cửa từ ngày 6 tháng 7. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập www.brampton.ca/reopening 

Các dịch vụ hiện được cung cấp 

Có hiệu lực từ ngày 9 tháng 9, các dịch vụ dưới đây chỉ cung cấp trực tiếp theo lịch hẹn: 

• Cấp phép kết hôn 

• Cấp phép kinh doanh và ký đơn đăng ký 

• Quầy thu ngân thuế bất động sản và các khoản thanh toán khác 

• Quầy giải đáp thắc mắc Dịch Vụ Brampton 

• Đơn xin cấp phép xây dựng đối với các đơn xin phi dân cư, dịch vụ phân vùng và ký giấy phép 

• Nhận nuôi, cấp phép và giải đáp thắc mắc về động vật 

Nhiều dịch vụ cũng được cung cấp trực tuyến và có thể truy cập tại www.brampton.ca hoặc gọi theo số 
311. 

Đặt Lịch Hẹn 

Để tiếp cận các dịch vụ trực tiếp của Thành Phố, bạn phải đặt lịch hẹn. 

Có thể tiến hành một số cuộc hẹn bằng cách sử dụng dịch vụ trực tuyến mới của Thành Phố Skip the 
Line tại www.brampton.ca/skiptheline 

Đặt, lên lịch lại hoặc hủy cuộc hẹn trực tuyến sau khi trả lời các câu hỏi sàng lọc trước. 

Khi đến cuộc hẹn hẹn: 

http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

• Đảm bảo bạn có tất cả các giấy tờ cần thiết trước khi đến cuộc hẹn. 
• Đến đúng giờ – những cuộc hẹn bị lỡ hoặc bị trì hoãn có thể cần được đặt lại vào một ngày 

khác. 
• Sử dụng nước sát khuẩn tay trước khi vào tòa nhà. 
• Giữ khoảng cách tiếp xúc ít nhất 2 mét (6 foot) với người khác. 
• Bắt buộc phải đeo khẩu trang không y tế. 

Trung Tâm Giải Trí 

Các cơ sở giải trí Chọn Lọc của Thành Phố Brampton đã mở cửa trở lại vào ngày 8 tháng 9 chỉ phục vụ 
các cuộc hẹn đã đặt trước. Các lĩnh vực chương trình có sẵn bao gồm thể dục, thủy sinh, chương trình 
sở thích chung và trượt băng. Cư dân có thể xem các khung giờ đặt chỗ và lên lịch truy cập 
tại www.brampton.ca/recreation bằng cách xem trang web Các Chương Trình Đã Đăng Ký và Không 
Cần Đăng Ký. Đặt trước được chấp nhận trước tối đa bảy ngày. Ngoài ra, cư dân có thể đặt chỗ bằng 
cách gọi đến 311. 

Các biện pháp an toàn được tăng cường tại các cơ sở của Thành Phố 

Cùng với Chính Quyền Ontario và Peel Public Health, Thành Phố Brampton sẽ tiếp tục thực hiện các 
biện pháp tăng cường để giữ an toàn cho các cơ sở. Những quy đình này giúp bảo vệ, ngăn ngừa và 
giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn cho các cá nhân, bao gồm khách thăm quan, nhà thầu, khách hàng và nhân 
viên. 

Các biện pháp an toàn tăng cường bao gồm: 

• Khám sàng lọc tích cực 

• Đồ che mặt và Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE) 

• Các rào chắn tại quầy giao dịch với công chúng 

• Sát trùng 

• Làm sạch và khử trùng 

• Bảng chỉ dẫn 

• Kiểm soát khả năng 

• Hạn chế đối với không gian làm việc chung 

Để biết thêm thông tin về những nỗ lực của Thành Phố trong việc ứng phó với COVID-19, hãy truy 
cập www.brampton.ca/COVID19 hoặc theo dõi @CityBrampton trên Twitter, Facebook và Instagram. 

Để biết thêm thông tin về những quy định của 
Thành Phố Brampton, vui lòng truy cập 
www.brampton.ca 

 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & 
Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
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