
 
 
 

 

Tòa Thị Chính Brampton và các cơ sở kéo dài thời gian đóng cửa cho đến 
khi có thông báo mới trước tình hình COVID-19 

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 27 tháng 3 năm 2020) – Với sự hướng dẫn của Cơ Quan Sức Khỏe 
Công Cộng của Peel (Peel Public Health) và vì sự an toàn của cư dân và nhân viên của chúng tôi, Tòa 
Thị Chính và tất cả các cơ sở khác của Thành Phố Brampton sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo 
mới để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. 
 
Đóng Cửa Cơ Sở Thành Phố 
 
Tất cả các cơ sở của Thành Phố bao gồm Tòa Thị Chính, Các Trung Tâm Giải Trí và Cộng Đồng và các 
chi nhánh của Thư Viện Brampton sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. 
 
Sảnh mở 24 giờ tại Tòa Thị Chính (gần thang máy, máy bán vé xe tự động và hộp đút tiền) sẽ vẫn mở 
và thường xuyên được theo dõi. 
 
Các Sự Kiện Chạy Trong Thành Phố 
 
Tất cả các sự kiện do Thành Phố điều hành đang diễn ra đều bị hủy cho đến khi có thông báo mới. Tất 
cả các sự kiện cộng đồng diễn ra trong các cơ sở của Thành Phố cũng sẽ bị hủy cho đến khi có thông 
báo mới. 
 
Chương Trình Giải Trí  
 
Tất cả các chương trình giải trí và cho thuê được hủy bỏ cho đến khi có thông báo mới. Tín dụng sẽ tự 
động được cho vào tài khoản. Vui lòng liên hệ recconnects@brampton.ca để biết thêm thông tin. 
 
Nhà Hát Rose Brampton 
 
Tất cả các sự kiện được lên lịch tại các Địa Điểm Biểu Diễn Nghệ Thuật của Thành Phố Brampton đều 
bị hủy bỏ hoặc hoãn lại. Ngoài ra, phần còn lại của The Rose Presents mùa 2019-2020, bao gồm các 
buổi biểu diễn diễn ra vào tháng 5, cũng đã bị hủy hoặc hoãn. Các địa điểm Biểu Diễn Nghệ Thuật sẽ bị 
đóng cửa không cho công chúng vào cho đến khi có thông báo mới.  
  
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.therosebrampton.ca hoặc liên hệ với Box Office qua email 
tại boxoffice@brampton.ca.  
 
 
Các Dịch Vụ Quan Trọng 
 
Tất cả các dịch vụ quan trọng, bao gồm Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp (Fire and Emergency Services), 
Giao Thông Vận Tải Brampton (Brampton Transit), Dịch Vụ Giao Thông (Traffic Services), Thực Thi 
Pháp Luật (By-law Enforcement), Vận Hành Đường Bộ (Road Operations), Tòa Án Đạo Luật Tội Phạm 
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Tỉnh Bang (POA) và Dịch Vụ An Ninh (Security Services) sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường để hỗ 
trợ cộng đồng của chúng ta.  
 
Nơi Trông Giữ Động Vật (Animal Shelter) Brampton bị đóng cửa không cho công chúng vào và việc 
nhận nuôi và nhận lại chỉ tiếp nhận hẹn trước. 
 
Các Giám Sát Viên trong Cơ Quan Hành Chính Tòa Án sẽ có mặt tại văn phòng trong một số giờ giới 
hạn mỗi ngày để tiếp nhận nộp đơn từ các Cơ Quan Thực Thi theo các mốc thời gian lập pháp.  Một 
hộp đút tiền/giấy tờ có sẵn ở lối vào chính của cơ sở cho mục đích này. Hộp này cũng có sẵn để nộp hồ 
sơ công cộng khi cần thiết. 
 
Để giúp bảo vệ sức khỏe của nhân viên và cư dân, Thành Phố đã tăng tần suất làm sạch và khử trùng 
bề mặt cứng và ghế ngồi trong xe buýt, cơ sở và nhà ga. 
 
Tình Trạng Khẩn Cấp trước tình hình COVID-19 
 
Vào ngày 24 tháng 3 năm 2020, sau khi tham khảo ý kiến với Hội Đồng Thành Phố và về khuyến nghị 
của Đội Quản Lý Khẩn Cấp của Thành Phố, Thị Trưởng Patrick Brown đã tuyên bố Tình Trạng Khẩn 
Cấp tại Thành Phố Brampton theo Kế Hoạch Quản Lý Khẩn Cấp của Thành Phố. Tuyên bố này sẽ hỗ 
trợ các nỗ lực ứng phó khẩn cấp đang tiến hành của Thành Phố bằng cách cho phép có thể linh hoạt và 
tăng tốc hơn khi chúng ta hành động để giúp ngăn chặn tác động của COVID-19. 
 
Thành Phố Brampton xem COVID-19 là vấn đề nghiêm trọng và tiếp tục làm theo lời khuyên của Peel 
Public Health. Thông tin cập nhật mới nhất có sẵn tại www.peelregion.ca/coronavirus. Thành Phố sẽ 
tiếp tục theo dõi tình hình này và cung cấp thông tin cập nhật khi có thêm thông tin. Để cập nhật, vui 
lòng truy cập www.brampton.ca/COVID19.  
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