
 

 
 
 

 

 Quá trình chuyển đổi đang diễn ra ở Trung Tâm Brampton 

BRAMPTON, ON (ngày 20 tháng 4 năm 2022) - Trung Tâm Brampton đang trải qua một quá trình 
chuyển đổi, bắt đầu từ tuần này với giai đoạn thi công đầu tiên bởi Vùng Peel để thay thế hệ thống 
dẫn nước và nước thải vệ sinh trong khu vực. 

Trong Giai Đoạn 1 của quá trình thi công, nhà thầu của Vùng sẽ chiếm hai làn đường ở giữa của Phố 
Queen ở phía Đông và Phố Queen sẽ được giảm xuống còn một làn ở mỗi hướng từ khoảng Phố 
Chính (Main Street) đến Đường Dẫn GO phía Đông Phố Chapel. Thiết lập kiểm soát giao thông này sẽ 
được sửa đổi để xây dựng cơ sở hạ tầng ngầm và các công trình bề mặt. Tuy nhiên, một làn đường sẽ 
được duy trì trên Phố Queen vào mọi thời điểm. 

Bãi đậu xe trên phố trong khu vực đang thi công sẽ không có trên Phố Queen. Bãi đậu xe miễn phí sẽ 
được cung cấp trong các nhà để xe của thành phố: Quảng Trường Nelson, Market Square, West 
Tower, Tòa Thị Chính và Phố John. 

Vùng sẽ đảm bảo các doanh nghiệp luôn có lối tiếp cận giao hàng thông qua các làn đường phía sau 
các tòa nhà. Trong giai đoạn đầu này, Ngõ Phố Harmsworth và Ngõ Phố Garden Square có thể được 
sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao hàng và bốc dỡ hàng hóa cho các doanh nghiệp. 
Thành Phố cũng đang xem xét việc dành một khu vực bốc dỡ trên Phố Chính phía Nam giữa Phố John 
và Phố Queen, nơi sẽ hỗ trợ nhận đồ cho các nhà hàng và cơ sở kinh doanh thực phẩm. 

Lối đi cho người đi bộ thường sẽ được duy trì cho tất cả các doanh nghiệp, và vỉa hè sẽ vẫn mở. Sẽ có 
một số công việc ngắn hạn trong phạm vi các đại lộ, tiếp theo là thay thế hoàn toàn lề đường và vỉa hè, 
khi đó người đi bộ sẽ được hướng sang phía bên kia đường. 

Để biết thêm chi tiết về việc thi công, bao gồm cả các mốc thời gian, hãy truy cập trang web của Vùng 
Peel. 
 
Hỗ Trợ Địa Phương 
Cộng đồng doanh nghiệp ở trung tâm Brampton đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 và 
Thành Phố luôn nỗ lực để giảm thiểu gián đoạn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc phục hồi kinh tế 
trong khi vẫn tiếp tục đầu tư vào các hoạt động cải thiện cơ sở hạ tầng trọng điểm để tăng cường các 
không gian công cộng. 
 
Người dân được khuyến khích tiếp tục ghé qua các cơ sở kinh doanh ở trung tâm thành phố trong thời 
gian này. Quý vị có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các doanh nghiệp nhỏ ở Brampton trên trang web Hỗ 

Trợ Địa Phương của Brampton. 
 
Để có danh sách đầy đủ các lựa chọn bãi đậu xe có sẵn khi ghé qua các doanh nghiệp yêu thích của 
quý vị trong quá trình đang thi công, hãy truy cập www.brampton.ca. 

Trung Tâm Dự Án Nội Thành Brampton 
Trung Tâm Dự Án Nội Thành Brampton (DBPC) đã mở cửa. Nhân viên thành phố sẵn sàng hỗ trợ các 
doanh nghiệp và cư dân ở trung tâm thành phố, đồng thời tiếp tục cung cấp các chương trình và sáng 
kiến để hồi sinh khu trung tâm. Nhân viên của Vùng Peel cũng sẽ có mặt trong quá trình thi công. 

 

https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/pw/construction/bram/181380-112380-ph1.htm&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|b6be53c5d692480aecf008da23042343|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637860797923470999|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=DbEcG743/5Qw6cKQ6pRUwJRnkPFnT851M/v2jneehic=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/pw/construction/bram/181380-112380-ph1.htm&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|b6be53c5d692480aecf008da23042343|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637860797923470999|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=DbEcG743/5Qw6cKQ6pRUwJRnkPFnT851M/v2jneehic=&reserved=0
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Projects-Centre.aspx


 

 

Tìm hiểu thêm về DBPC tại www.brampton.ca/downtownbrampton.  

Giới thiệu về Kế Hoạch Khu Trung Tâm Tích Hợp 
Những cải tiến này là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy Kế Hoạch Khu Trung Tâm Tích Hợp của 
Thành Phố (Integrated Downtown Plan, IDP), một lộ trình hành động điều phối nhiều sáng kiến và các 
dự án cơ sở hạ tầng đang thực hiện của Trung Tâm Brampton, dự kiến sẽ dẫn đường cho tăng trưởng 
và đầu tư chiến lược trong tương lai. 
 
Các nguyên tắc chỉ đạo của IDP là toàn diện, đổi mới và bền vững. Điều này sẽ giúp điều phối việc 
nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết kế đô thị, sử dụng đất đai và các can thiệp về chương trình - nhằm định vị 
Brampton như một đầu tàu kinh tế quan trọng, trung tâm văn hóa khu vực và Khu Đô Thị Mới. 
 
Để biết thêm thông tin về IDP, truy cập www.brampton.ca/IDP. 

 Để biết thêm thông tin về Trung Tâm Brampton, vui lòng truy cập www.brampton.ca. 
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LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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