
 

 
 
 

 

Thành Phố Brampton bắt đầu cho phép công chúng đến những khu vực 
công cộng mà không cần đặt lịch hẹn trước 

Ngày 21 tháng 2 năm 2022 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 9 tháng 2 năm 2022) – Thành Phố Brampton đang chuẩn bị mở cửa lại 
các cơ sở một cách an toàn để cho phép người dân không cần đặt lịch hẹn trước khi đến kể từ thứ Hai, 
ngày 21 tháng 2 năm 2022. 

Các dịch vụ và cơ sở của Thành Phố 
  

Các Dịch Vụ Không Cần Đặt Lịch Hẹn Trước Tại Tòa Thị Chính 

Tòa Thị Chính sẽ mở cửa từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều để các cư dân tiếp cận các dịch vụ của Thành 
Phố. Không yêu cầu lên lịch hẹn trước nữa. Dù vẫn áp dụng việc lên lịch hẹn, mọi người sẽ được cho 
phép đến mà không cần lên lịch hẹn trước.  Có thể lên lịch hẹn trước tại đây. 

 
Cho Thuê Cơ Sở Thành Phố 

Các trung tâm giải trí hiện có sẵn để đặt thuê. Để đặt một không gian, hãy gọi 905.874.BOOK (2665). 

Dịch Vụ Brampton 

Các cư dân sẽ có thể thuận tiện ghé thăm các địa điểm của Dịch Vụ Brampton mà không cần hẹn trước 
để yêu cầu các dịch vụ và hoàn thành nhiều giao dịch khác nhau bao gồm đăng ký vui chơi, thanh toán 
vé đậu xe và thanh toán thuế không dùng tiền mặt. Các địa điểm này đều sẽ chấp nhận thẻ tín dụng, 
thẻ ghi nợ và séc. 

Có bốn cách thuận tiện để liên hệ với Dịch Vụ Brampton 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần: 

• Truy cập trên mạng tại 311Brampton.ca   
• Tải xuống ứng dụng 311 Brampton tại App Store hoặc Google Play 
• Quay số 311 khi ở trong phạm vi của thành phố Brampton (905.874.2000 khi ở ngoài phạm vi 

của thành phố) 
• Gửi email tới 311@brampton.ca  

Để biết thời gian và địa điểm, hãy truy cập www.brampton.ca. 

Quay Lại Phòng Hội Đồng 

Bắt đầu từ ngày 21 tháng 2, các Thành Viên Hội Đồng có thể quay lại tham gia trực tiếp, với tối đa là 
năm Thành Viên và những người còn lại làm việc từ xa. Con số này sẽ tăng lên theo thời gian để tất cả 
11 Thành Viên có thể quay lại các cuộc họp trực tiếp. 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.311brampton.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637800428025777890|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=m4sJpZ0IfU2m4SkT5wjr8/c6VriGYoAX7NzG+V0blBI=&reserved=0
mailto:311@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Contact-The-City/Pages/Welcome.aspx


 

 

Tại thời điểm này, công chúng được khuyến khích tiếp tục tham gia từ xa. Các thông tin chi tiết khác sẽ 
được chia sẻ trong vài tháng tới vào thời điểm diễn ra việc tham gia trực tiếp công khai. 

Khẩu trang 
Các cư dân được nhắc nhở rằng Thành Phố đã mở rộng Lệnh Đeo Khẩu Trang Bắt Buộc trong dịch 
COVID-19 của Brampton cho đến ngày 1 tháng 4 năm 2022. 
 
Theo Lệnh Đeo Khẩu Trang Bắt Buộc trong dịch COVID-19, cư dân bắt buộc phải đeo khẩu trang không 
dùng trong y tế tại tất cả các không gian công cộng trong nhà tại Brampton. Khăn quàng cổ, khăn quấn 
đầu, khăn trùm từ cổ lên mặt hoặc khăn giữ ấm cổ và khẩu trang có van thở ra là những hình thức che 
mặt không được chấp nhận. Cũng theo lệnh, khẩu trang chỉ có thể được tháo ra để ăn hoặc uống nếu 
một cá nhân ngồi trong khu vực dành riêng cho mục đích đó. 
 
Thành phố gửi lời cảm ơn vì cư dân đã tiếp tục làm tốt vai trò của mình, giữ khoảng cách tiếp xúc, giữ 
vệ sinh tốt và đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan. 
 
Liên Kết 

• Các cập nhật dịch vụ và chương trình về COVID-19 của Thành Phố Brampton 
• Giữ cho doanh nghiệp và nơi làm việc an toàn trong dịch COVID-19 
• Chứng Nhận Vắc-xin COVID-19 Nâng Cao với Mã QR và Ứng Dụng Verify Ontario 
• COVID-19 Bảo vệ bản thân bạn và những người khác 
• Vắc-xin COVID-19 
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LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637800428025777890|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=TLG8mIeoMjxuEhTjJWA7fpyIhryAIOOB8aWHdsWM/XI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/1000979/enhanced-covid-19-vaccine-certificate-with-qr-code-and-verify-ontario-app-available-for-download-starting-october-15&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637800428025777890|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=QLXuqTMsI2W5jLajKBi4nlgK7oM4shvjf87Oqe/tlX0=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637800428025777890|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=9zbcrcsN0V930WhgHJYMfLtA/ECQFmvox7fr8JNes/c=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637800428025777890|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=wbxHjOcE/Pz3B48QACQiBXSSl0C/2JqVH/CMdTMQ56w=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

