
 

 

Thành phố cấp giấy đăng ký kết hôn trên cơ sở khẩn cấp hoặc cảm thông 
bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 10 tháng 6 năm 2020) – Vào thứ Hai, ngày 15 tháng 6, Thành Phố 
Brampton sẽ bắt đầu cấp giấy đăng ký kết hôn theo lịch hẹn trên cơ sở khẩn cấp hoặc cảm thông. Do 
việc đóng cửa các cơ sở của Thành Phố kể từ ngày 16 tháng 3, Thành Phố đã tạm thời ngừng cấp giấy 
đăng ký kết hôn để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và cư dân trong đại dịch COVID-19.  

Đơn xin đăng ký kết hôn sẽ được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể và người nộp đơn sẽ được 
kiểm tra sàng lọc theo các yêu cầu về trường hợp khẩn cấp hoặc cảm thông trước khi nhận được giấy 
đăng ký. Thành Phố sẽ ưu tiên các lễ cưới được lên kế hoạch tổ chức trước cuối tháng 7 năm 2020. 

Yêu cầu người nộp đơn gửi yêu cầu giấy đăng ký kết hôn qua email theo địa 
chỉ marriage.licence@brampton.ca. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 6, các yêu cầu sẽ được xem xét thông 
qua quy trình nộp đơn trực tuyến và sau khi được phê duyệt, Thành Phố sẽ sắp xếp một cuộc hẹn với 
những người nộp đơn quyết tâm yêu cầu giấy đăng ký kết hôn trên cơ sở khẩn cấp hoặc cảm thông. 
Vui lòng truy cập www.brampton.ca để lấy đơn xin đăng ký kết hôn và để biết thêm thông tin về những 
thay đổi này. 

Sức khỏe và sự an toàn của cư dân và nhân viên là ưu tiên hàng đầu tại Thành Phố Brampton. Các 
cuộc hẹn sẽ được thực hiện hai ngày một tuần để hạn chế số lượng khách đến các cơ sở của Thành 
Phố trong khi các cơ sở vẫn đóng cửa với công chúng trong đại dịch COVID-19. Các nghi lễ dân sự vẫn 
bị hủy tại thời điểm này. 
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=marriage.licence@brampton.ca
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

