
 

 
 
 

 

Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton chuyển đổi ứng phó với lũ lụt khu 
vực Churchville sang nỗ lực phục hồi 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 23 tháng 2 năm 2022) – Ngày hôm nay, Chỉ Huy Đội Sự Cố Dịch Vụ 
Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton, Chỉ Huy Đội Cứu Hỏa, Bill Boyes đã kết luận rằng phần khẩn cấp của 
hoạt động và ứng phó lũ lụt khu vực Churchville đã chuyển sang nỗ lực phục hồi liên tục. 
 
Ngày hôm nay, tất cả cư dân sống tại khu vực Churchville đã có thể quay trở lại nhà của họ. 
 
Nhóm Công Trình Công Cộng & Kỹ Thuật của Thành Phố cùng với Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp của 
Brampton sẽ tiếp tục các hoạt động phục hồi liên tục, bao gồm phá băng, nỗ lực dọn dẹp và hỗ trợ cho 
cư dân địa phương bằng cách điều phối các dịch vụ tiện ích thiết yếu. 
 
Cầu Churchville vẫn chặn phương tiện giao thông và Đường Creditview chỉ dành cho giao thông địa 
phương. Phía Nam Công Viên Churchville vẫn bị đóng cửa vào thời điểm này và đội ngũ nhân viên của 
Công Viên Thành Phố sẽ làm việc cùng với Credit Valley Conservation để lên kế hoạch khôi phục lại 
khu vực. Bất kỳ công việc sửa chữa cần thiết nào đối với các đường chính và lề đường bị hư hại sẽ 
diễn ra trong những tháng mùa hè. 
 
Dự báo sẽ không có thêm mưa trong những ngày tới, tuy nhiên thời tiết có thể thay đổi. Cư dân được 
khuyến nghị theo dõi biến động thời tiết và bất kỳ tác động nào liên quan đến tài sản của họ. 
 
Một Nhóm Hỗ Trợ Thiên Tai Của Tỉnh Bang sẽ có mặt tại hiện trường vào ngày mai để đánh giá khu 
vực có khả năng được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình Hỗ Trợ Khôi Phục Thiên Tai cho Người 
dân Ontario (Disaster Recovery Assistance for Ontarians, DRAO). 
 
Thành Phố Brampton xin gửi lời cảm ơn đến các tổ chức đối tác của chúng tôi là Vùng Peel, Cảnh Sát 
Vùng Peel, Credit Valley Conservation, Cơ Quan An Toàn Điện, Enbridge, Alectra, đối tác cộng đồng 
của chúng tôi, Global Medic và Khalsa Aid và các nhà thầu hỗ trợ vì đã hỗ trợ rất tận tình trong khoảng 
thời gian khẩn cấp vừa qua. 
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