PARA SA AGARANG PAGLABAS

Ang Electra ay magbubukas sa Lungsod ng Brampton
ng bagong 400-empleyado na operations centre na sertipikado ng LEED

BRAMPTON, ON (Hunyo 15, 2021) – Sa pagpupulong ng Komite ng Konseho ng Brampton sa
nakalipas na linggo, inanunsyo ng Alectra ang plano nito para sa konstruksyon ng isang brand-new na
sustenableng operations centre na matatagpuan sa 200 Kennedy Road South sa Brampton.
Sa loob ng isang kilometro ng bagong lokasyon ay 78 negosyo sa sektor ng retail at 55 sa mga
serbisyo ng akomodasyon at pagkain. Sa paghahatid ng 400 empleyado sa lugar – dalawa at
kalahating beses ng bilang ng trabaho sa kasalukuyang site – makakatulong ang Alectra na mapalakas
ang mga negosyo ng retail at pagkain sa Brampton sa malapit na distansya ng operations centre,
sumusuporta sa pagbangon ng lokal na ekonomiya ng lungsod at paglago sa hinaharap.
Naaayon sa pangako ng Lungsod sa pagiging sustenable, ang bagong pasilidad ay sertipikado ng
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sa Gold Standard at kumikilos bilang
consolidated operations centre sa higit sa 400 empleyado ng Alectra na maglilingkod sa Brampton at
Mississauga.
Kabilang sa ilang mga katangian ng sertipikado ng LEED na gusali ay ang:
•
•
•

upgraded dedicated outdoor air systems (DOAS) – nagpapabawas sa mga emission ng GHG
ng tinatayang 43% higit pa sa mga pamantayan ng LEED Gold Standards
500KW sa rooftop solar power generation – higit sa 800 MWh/taon ng nare-renew na enerhiya
para makatulong na matugunan ang mga kinakailangan sa kuryente ng gusali
Higit sa 30 charging station ng mga de-kuryenteng sasakyan ang i-install at gagamitin ng mga
behikulo ng Alectra, mga empleyado, at ng pangkalahatang publiko

Ang pampasimulang seremonya ay pansamantalang iniskedyul para sa Agosto 2021, at ang proyekto
ay pinlanong makumpleto bago lumipas ang Agosto 2023.
Basahin ang mas marami pa tungkol sa Alectra dito. Basahin ang mas marami pa tungkol sa pag-unlad
ng ekonomiya sa Brampton dito.
Tungkol sa Alectra Inc.
Naglilingkod sa higit sa isang milyong tahanan at mga negosyo sa Greater Golden Horseshoe area ng
Ontario, ang Alectra Utilities ay ngayon pinaka-malaking electric utility na pag-aari ng munisipalidad sa
Canada, batay sa kabuuang bilang ng mga kostumer na napaglingkuran. Nakaambag sila sa paglago
at pagsigla ng ekonomiya ng 17 komunidad na pinaglilingkuran nila sa pamamagitan ng pamumuhunan
sa mahalagang imprastraktura sa enerhiya, naghahatid ng ligtas at mapagkakatiwalaang suplay ng
kuryente, at nagbibigay ng makabagong mga solusyon sa enerhiya.

Ang misyon ng Alectra ay maging kaalyado sa enerhiya, tumutulong sa kanilang mga kostumer at sa
mga komunidad na pinaglilingkuran nila na matuklasan ang mga posibilidad ng hinaharap ng enerhiya
bukas.
Mga Quote
“Ang Brampton ay isang Green City, at kasama ng ating mga partner, dedicated tayo sa pagbuo ng
lumalaking sustenableng komunidad at dinagdagan ang ating pagiging madaling nakakaangkop sa
bangon sa pagbabago ng klima. Excited tayo na pinili ng Alectra ang Brampton para sa site ng bagong
operations centre nito, at inaasahan ang pagsaksi sa dagdag na mga benepisyo na ihahatid ng bagong
lokasyon na ito sa mga lokal na negosyo sa Kennedy Road area.”
- Patrick Brown, Mayor, Lungsod ng Brampton
“Ang Brampton ay isang paglalakbay para bawasan ng 80 porsyento ang greenhouse gas emissions
na nalikha sa lungsod bago lumipas ang 2050, at nakakaalam na bago gamitin iyan, mangangailangan
ng pinagsamang pagsisikap ng mga partner sa buong komunidad natin. Hinihintay natin ang
pagbubkas ng bagong bagpng operations centre ng Alectra na sertipikado ng LEED sa Gold Standard,
at excite para sa 400 empleyado na mailalagay sa centre para maranasan ang napakahusay na mga
negosyo ng pagkain at retail ng Brampton sa malapit.”
- Martin Medeiros, Rehiyonal na Konsehal, Wards 3 at Chair, Economic Development, Lungsod ng
Brampton
“Ang Brampton ay naghahandog ng kapaligiran ng ekonomiya na sumusuporta sa pamumuhunan at
nagpapahintulot sa mga negosyo na umunlad kasama ng lokal na komunidad. Tinatanggap natin ang
pasya ng Alectra na magpalaki sa loob ng Brampton. Ang proyektong ito ay maghahatid ng mga
trabaho sa konstruksyon at, kapag kumpleto na, ang idinagdag na benepisyo nitong site na 400 katao
ay mararamdaman ng mga lokal na negosyo sa lugar.”
- Paul Vicente, Rehiyonal na Konsehal, Wards 1 at 5; Vice-Chair, Economic Development and Culture,
Lungsod ng Brampton
“Labis na ikinagagalak ng Brampton na ianunsyo na pinili ng Alectra an Green City bilang lokasyon ng
kanilang bagong operations centre. Ang bagong pasilidad na sertipikado ng LEED ay makakatulong sa
pagpapabawas ng GHG emissions at maghahatid ng maraming trabaho sa lugar, na sumusuporta mga
lokal na negosyo sa kanilang pagbangon. Sa ngalan ng Ward 3, hinihintay natin ang pagtanggap sa
kanila sa lugar."
- Jeff Bowman, Konsehal ng Lungsod, Wards 3 at 4, Lungsod ng Brampton
“Sa ngalan ng kawani ng Lungsod ng Brampton, binabati natin ang Alectra sa balita ng kanilang
operations centre na itatayo sa 200 Kennedy Road South, Brampton. Dedicated tayo sa
pagpapasulong ng Prayoridad ng Termino ng Konseho: ang Brampton ay isang Green City, at
tinatanggap ang lahat ng partner sa buong komunidad natin na katulad ang dedikasyon sa
pagdadagdag ng pagka-madaling nakaaangkop sa pagbabago ng klima at dadagdag sa katipiran sa
enerhiya.”
- David Barrick, Pinunong Administratibong Opisyal, Lungsod ng Brampton

“Bilang isang sustenableng kumpanya, ang Alectra ay committed sa pagpapabawas ng ating
pangkapaligirang bakas sa pamamagitan ng pagpapatupad sa makabagong mga solusyon sa
enerhiya. Ang bagong gusali na ito ay hindi lamang mas magpapahusay sa mga antas ng serbisyo
natin sa mga kostumer sa buong Rehiyon ng Peel, makakatulong din ito sa ating paglalakbay na
maging Net-Zero o mas malinis at mas mababang carbon emission bago lumipas ang 2050.”
- James Macumber, Vice President, Supply Chain, Alectra Utilities
-30Bilang isa sa napakabilis na lumalaking lungsod sa Canada, ang Brampton ay tahanan ng 700,000 tao at 75,000
negosyo. Ang mga tao ang nasa gitna ng lahat ng ginagawa natin. Napapalakas tayo ng ating diverse na mga komunidad,
hinihikayat natin ang pamumuhunan, at sinisimulan natin ang isang paglalakbay para pangunahan ang teknolohikal at
pangkapaligirang inobasyon. Nakipag-partner tayo para sa pag-unlad upang magtayo ng isang nakalulusog na lungsod na
ligtas, sustainable at matagumpay. Kumonekta sa amin sa Twitter, Facebook, at Instagram. Alamin ang higit pa sa
www.brampton.ca
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