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 ( کی عمارات کو ماحول کا خیال رکھنے والوں کے طور پر پہچانا جاتا ہےBramptonبرامپٹن )

 
گولڈ  LEED( نے اس ماہ Brampton City Hallہال )ٹاور اور اس کے عالوہ برامپٹن سٹی  سٹی: ووی(، اونٹارBramptonبرامپٹن )

( حاصل کیا، جو ماحولیاتی کمال کے لئے برامپٹن کی سہولیات میں تازہ ترین تسلیم شدہ ہے۔ LEED Gold Certificationسرٹیفیکیشن )

 Brampton Provincial Offences( اور برامپٹن صوبائی جرائم کورٹ )Civic Centreاس سال کے شروع میں، سوک سینٹر )
Court( نے بوما بیسٹ سلور )BOMA BEST Silverسرٹیفیکیشن حاصل کی۔ ) 

 
LEED® گولڈ سرٹیفکیشن 

"LEED سے مراد توانائی اور ماحولیاتی ڈیزائن میں قیادت ہے۔ یہ بین االقوامی سطح پر تسلیم شدہ عمارتی درجہ بندی کا نظام ہے جو "

 آپریشنز، سبز عمارات کی درجہ بندی کرتا ہے۔ڈیزائن، تعمیر اور پائیداری کے 
 

 ویسٹ ٹاور کی ماحولیاتی خصوصیات اور سٹی ہال میں اضافہ میں درج ذیل شامل ہیں:
 چھتوں پر پھولدار پودے لگانا، جو بارش کے پانی کو مقید کرنے اور دوبارہ استعمال میں النے کے قابل بناتے ہیں  •
کار چارجرز اور ترجیحی کارپول پارکنگ سے لوگوں کی اس طرح کے سفر کرنے میں بائیسکل اسٹوریج کی سہولیات، برقی  •

 حوصلہ افزائی کرنا جن کا ماحول پر انتہائی کم اثر ہوتا ہے
فیصد شیشہ کا استعمال شامل ہے، تا کہ قدرتی روشنی میں اضافہ کیا جا سکے، اور  50-40عمارت کی بیرونی خصوصیات میں  •

 جات میں کمی الئی جائےروشنی اور حرارتی اخرا
 

BOMA BEST® سرٹیفکیشن 
BOMA BEST (کارپوریٹ عمارات کی ماحولیاتی سرٹیفیکیشن کے لئے کینیڈیائی صنعتی معیار ہے۔ یہ پروگرام معیاحولیاتی مارتی عما )ر

 بلڈنگ آنرز اینڈ مینیجرز ایسوسی ایشن آف کینیڈا کی طرف پیش کیا جاتا ہے۔

 
کو یہ اندازہ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ موجودہ  BOMA BESTپروگرام زیادہ تر نئی تعمیر کے لئے ہے،  LEEDجبکہ 

 عمارتیں کتنی اچھی طرح سے توانائی، پانی، کوڑا کرکٹ، اور حرارت اور ٹھنڈک کے نظام کے امور میں ماحول کا تحفظ کرتی ہیں۔
 

( دونوں نے Civic Centre( اور سوک سینٹر )Brampton’s Provincial Offenses Courtبرامپٹن کی صوبائی جرائم کورٹ )

میں سلور سرٹیفکیشن حاصل کی۔ ان سہولیاتی عمارات پر کوئی اہم تزئین نو شروع نہیں کی گئی۔ بلڈنگ آپریٹرز نے اپنے ماحولیاتی  2016

وں پر غور کیا۔ مثال کے طور پر، یقینی بنانے کے لئے کہ طرزعمل کی تشخیص کی اور اپنی کارکردگی کو بڑھانے کے لئے مختلف طریق

عمارتوں کے آپریشنز کوڑا کرکٹ کی ری سائیکلنگ کو زیادہ سے زیادہ کر رہے تھے ایک کوڑا کرکٹ آڈٹ منعقد کیا گیا۔ اس کا نتیجہ لوگوں 

اغذی تولیہ کے استعمال میں کمی النے، اور کی ان کے قابل سائیکل مواد کی درست انداز میں چھانٹی کرنے، ہاتھ خشک کرنے کے لئے ک

 بیٹریوں اور الئٹس کے لئے ری سائیکلنگ پروگرامز میں مدد کے سلسلہ میں بہتر کردہ عالمات کی صورت میں نکال ہے۔
 

 سرٹیفیکیشن حاصل کی۔  BOMA BESTمیں  2014برامپٹن سٹی ہال نے 

 

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.caبرامپٹن کے ماحولیاتی اقدامات کے بارے میں مزید معلومات کے لئے، 
 
 

 ۔30-

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق:Bramptonبرامپٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalہاسپٹل ) کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک

 پر www.brampton.ca( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے William Osler Health Systemسسٹم )

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 میڈیا رابطہ

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton


 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار

City of Brampton 
natalie.stogdill@brampton.ca905.874.3654 | 
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