
 

 

Thành Phố cấp giấy phép cử hành hôn nhân theo lịch hẹn vào các ngày 
Thứ Năm và Thứ Sáu 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 27 tháng 7 năm 2020) – Bắt đầu hiệu lực từ ngày hôm nay, Thành Phố 
Brampton sẽ bắt đầu cấp giấy phép cử hành hôn nhân theo lịch hẹn vào các ngày Thứ Năm và Thứ 
Sáu. Trước đây, giấy phép cử hành hôn nhân chỉ được cấp trên cơ sở khẩn cấp hoặc cảm thông. 

Để có được giấy phép cử hành hôn nhân, cư dân phải hoàn thành các bước sau: 

1. Đặt lịch hẹn tại đây. 
2. Hoàn thành đơn xin cấp giấy phép cử hành hôn nhân, in ra và hai người xin cấp giấy phép ký 

tên vào đơn (chữ ký số không được chấp nhận). Chỉ một người nộp đơn có thể tham dự buổi 
hẹn. 

3. Mang theo đơn xin cấp giấy phép cử hành hôn nhân đã điền đầy đủ thông tin và có chữ ký, cùng 
với tất cả các giấy tờ tùy thân và quyết định ly hôn cần thiết (nếu có), đến buổi hẹn đã lên lịch. 

Cư dân có thể truy cập trang web của Thành Phố để biết tất cả các yêu cầu, vì không thể cấp giấy phép 
cử hành hôn nhân nếu thiếu bất kỳ giấy tờ cần thiết nào. Thông tin được cung cấp với nhiều ngôn ngữ 
có sẵn. 

Ở thời điểm hiện tại nhận lịch hẹn hạn chế và không tiếp nhận các trường hợp không đặt lịch hẹn trước. 
Các nghi lễ kết hôn không theo nghi lễ tôn giáo vẫn bị hủy tại thời điểm này. 

Tất cả các quầy đón tiếp công dân của Thành Phố vẫn đóng cửa để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của 
người dân và nhân viên trong đại dịch COVID-19. 

Người dân được nhắc nhở rằng theo Luật Bắt Buộc Đeo Đồ Che Mặt Phòng Ngừa COVID-19 của 
Thành Phố, họ phải đeo khẩu trang không phải khẩu trang y tế hoặc đồ che mặt khi đến Tòa Thị Chính, 
đây cũng là quy định bắt buộc ở tất cả các không gian công cộng trong nhà ở Brampton. 

Xin truy cập www.brampton.ca để biết thêm thông tin và đặt lịch hẹn. 
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