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 برامپٹن ساکر سنٹر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں

 

تبدیلیاں  تجدیدی سہولت گاہ میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کئیایک بیرونی کئی کھیلوں والی  برامپٹن ساکر سنٹر کو اندرونی/ –برامپٹن، آن 
اور گھاس والے دو نئے میدان بنانے  گنبدموجودہ طور پر زیر عمل ہیں اور بیرونی جگہوں کا استعمال کرنے کے لیے اگلے سال ایک نیا 

سنٹر میں منعقد کی جانے والی عوامی بجے تک  8تا  6جوالئی کو شام  9کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ دلچسپی رکھنے والے رہائشیوں کو 
 اتی تشست میں مزید جاننے کی دعوت دی جاتی ہے۔معلوم

 تبدیلیاں تجدیدی اندرونی

جیسا کہ مختلف کھیلوں کی شہرت حالیہ سالوں میں تبدیل ہو گئی ہے، پورے شہر میں جمنیزیم کی جگہ کا مطالبہ بڑھ گیا ہے۔ فیلڈ ہأوس 
ہے، کو حالیہ طور پر نیا فرش ڈال کر ایک نیم مستقل جمنیزیم میں تبدیل کر  جاتاڈی، جسے اکثر عارضی جمنیزیم کے طور پر استعمال کیا 

 دیا گیا ہے۔

اس مقام پر کھیلے جا سکتے ہیں، گا، جو  ی سہولیات میں اضافہ کرےکھیلوں ک یسےگا اور ا بنائےکو بہتر جم کا نیا فرش جگہ کے معیار 
۔ اگر کھیلوں کے کسی بڑے موقع کے ایک اہم اور اضافی جگہ میسر آئے گیکے لیے  انعقاد  ٹورنامنٹس اور دیگر تقریبات کےجس سے 

 لیے ضروری ہو، تو فرش کو اکھاڑا بھی جا سکتا ہے۔

 تبدیلیاں تجدیدی بیرونی

پورے سال استعمال کے لیے بنایا جائے گا۔ ڈوم ہر سال نومبر سے اپریل تک فیلڈ کو  ،موسم سے محفوظ گنبد اور ایک نیافیلڈ کے اوپر 
ڈھانپے گا۔ کھالڑیوں کو بیت الخالء اور کپڑے تبدیل کرنے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ڈوم کے قریب ایک چھوٹی بیرونی عمارت 

پر  مقامفیلڈ پر رہائشی گھروں سے زیادہ سے زیادہ دور کو تعمیر کی جائے گی۔ قریبی گھروں پر اثرات کو کم سے کم رکھنے کے لیے گنبد 
  ۔لگایا جا رہا ہے

میدان کئی کھیلوں کے یہ اس کے عالوہ، دو بیرونی میدانوں کو الئیٹوں کے ساتھ مصنوعی گھاس والے میدانوں میں تبدیل کیا جائے گا، تاکہ 
 ۔میں کمی آئے گی پیدا ہونے والے مسائلبڑھایا جا سکے اور بارش کی وجہ سے  دورانیہکھیلنے کا  میںلیے موزوں ہوں، ان 

سنٹر کا نیا نام پیش کی سہولت گاہ کا نام تبدیل کر کے "برامپٹن اسپورٹس سنٹر" رکھ دیا جائے گا، تاکہ  مکمل ہو جانے پرتعمیرات کا کام 
 جانے  والی متعدد کھیلوں کی سہولیات کی بہتر عکاسی کرے۔

 اقتباسات

میں بتایا کہ ہمیں پورے شہر میں کھیل کی "رہائشیوں اور صارف گروہوں نے پارکس اینڈ ریکریئیشن ماسٹر پالن کی تیاری کے دوران ہ
سہولت گاہوں میں تنوع کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ برامپٹن ساکر سنٹر میں تبدیلیاں اس مقام پر ہمارے لیے کھیلوں کے مزید انتخابات 

 الئیں گی، تاکہ کمیونٹی کی بہتر خدمت کی جا سکے اور ایک چست، صحت مند طرز زندگی کی حمایت کی جا سکے۔"

 میئر لنڈا جیفری       -
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 
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