
 

 
 
 

 

 Giữ gìn sân, đỗ xe trên đường và tiếng ồn:  
Thành Phố nhắc nhở cư dân hãy giữ cho Brampton xanh tươi, khỏe mạnh 

và an toàn vào mùa xuân này 
 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 4 tháng 5 năm 2021) – Thành Phố Brampton nhắc nhở cư dân về tầm 
quan trọng của việc tuân theo luật lệ trong suốt cả năm để giúp duy trì một thành phố sạch sẽ và an 
toàn. Mọi cư dân đều có vai trò trong việc duy trì các tiêu chuẩn này. 
 
Mùa xuân này, hãy làm tốt vai trò của mình và là một người dân lịch sự. Người dân được yêu cầu ghi 
nhớ các điều luật sau: 
 

• Giữ gìn sân nhà mình. Nếu cỏ ở sân nhà quý vị cao hơn quả bóng đá, thì đã đến lúc quý vị nên 
cắt cỏ. Cỏ và cỏ dại cần phải được cắt thường xuyên, bằng cách cắt bỏ theo đoạn để đảm bảo 
rằng cỏ không vượt quá chiều cao tối đa là 20 cm.  

• Giữ cho vỉa hè thông thoáng. Khi các phương tiện đỗ nhô ra trên vỉa hè, chúng có thể gây trở 
ngại cho người khác và làm cho vỉa hè mất an toàn. 

• Theo Quy Định Giao Thông và Đỗ Xe của Thành Phố, các phương tiện không được đỗ trên 
đường trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 6 giờ sáng hoặc hơn ba giờ liên tục. Thành Phố chấp 
nhận các yêu cầu xem xét việc đỗ xe để đỗ xe trên đường phố tối đa là 14 ngày mỗi năm dương 
lịch, cho mỗi biển số xe. Việc xem xét chỗ đỗ xe cho phép các phương tiện đỗ hơn ba giờ 
và/hoặc từ 2 giờ đến 6 giờ sáng. Việc xem xét này cũng cho phép các phương tiện lớn được 
thiết kế để sử dụng cho giải trí đỗ trên đường phố. Có thể yêu cầu xem xét chỗ đỗ xe tại đây. 

• Khi người dân dành nhiều thời gian bên ngoài một cách an toàn hơn, họ được yêu cầu giảm 
tiếng ồn quá mức. Theo Quy Định về Tiếng Ồn của Thành Phố, không ai được phép làm ồn, tạo 
ra, gây ra hoặc khiến hoặc cho phép tạo ra những tiếng ồn có khả năng làm phiền những người 
dân Brampton khác. 

 
Để biết thêm thông tin về những quy định của Thành Phố Brampton, vui lòng truy cập www.brampton.ca  
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LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & Cộng 
Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca  

https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/YardMaintenance.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Documents/By-Law%20Parking%20Infographic.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/Traffic%20ByLaws/9393TXT.pdf
https://brampton.gtechna.net/parkingconsideration/visitorpass/index.xhtml
https://www.brampton.ca/en/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Noise.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

