
 

 
 
 

 

Thành Phố Brampton mở các quầy phục vụ trực tiếp truy cập nhanh của 
Dịch Vụ Brampton 

  

BRAMPTON, ON (ngày 28 tháng 6 năm 2022) - Bắt đầu từ hôm nay, ngày 28 tháng 6, Dịch Vụ 
Brampton sẽ giới thiệu quầy phục vụ trực tiếp truy cập nhanh mới tại Trung Tâm Thể Thao Save Max và 
sẽ mở rộng các giờ làm việc tại Trung Tâm Cộng Đồng Cassie Campbell và Trung Tâm Cộng Đồng 
Gore Meadows. 

Các quầy của Dịch Vụ Brampton cung cấp một cách tiếp cận dễ dàng đến thông tin và các dịch vụ của 
Thành Phố cho cư dân Brampton. Các cư dân sẽ có thể thuận tiện ghé thăm những địa điểm của Dịch 
Vụ Brampton trên toàn thành phố để yêu cầu 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. Thẻ tín dụng, thẻ ghi 
nợ và séc đều được chấp nhận tại các địa điểm này. 

Quầy truy cập nhanh tạm thời tại Susan Fennell Sportspex sẽ đóng cửa kể từ ngày 27 tháng 6 năm 
2022 nhưng cư dân có thể ghé thăm Quầy Dịch Vụ Brampton tại Tòa Thị Chính hoặc Trung Tâm Cộng 
Đồng Brampton. Các giờ hoạt động có tại www.brampton.ca/contactus. 

Việc mở rộng tạm thời các quầy truy cập nhanh mới của Dịch Vụ Brampton sẽ được thực hiện cho đến 
cuối năm 2022. Sau đó, nhân viên sẽ xác định xem liệu chúng có giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng 
cho cư dân Brampton hay không và có nhu cầu mở rộng địa điểm lâu dài hay không. 

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 
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LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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