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ِوکِسنٹرِمیںِایکِکمیونٹیِہبِکےِطورِپرِسرمایہِکاریسِ 
 

ِسٹیِایکِنیاِسروسِبرامپٹنِسنٹرِکھولِرہاِہےِاورِلیسٹرِبیِپیئرسنِتھیٹرِکوِازِسرِنوِبحالِکرِرہاِہے۔
 

کچھ زبردست پیش رفت ہو رہی ہے۔  پر برامپٹن سوک سنٹریعنی  – میں سے ایکمشہور ترین سہولت گاہوں چند برامپٹن کی  –برامپٹن، آن 
استعمال کا واحد سروس برامپٹن سنٹر کاروبار کے لیے کھلے گا اور لیسٹر بی  شخصیمیں، سٹی کا سٹی ہال سے باہر  کے مہینے فروری

 تجدید کے لیے تعمیر کا آغاز ہو گا۔بھی پیئرسن تھیٹر میں 
 

ِسروسِبرامپٹنِسنٹر
 

و معلومات فراہم کرے گا اور انہیں موقع پر سٹی کی سروسز کی درخواست کرنے اور کچھ ٹرانزیکشنز، نیا سروس برامپٹن سنٹر رہائشیوں ک
۔ اس نئے مقام پر مثًلا ریکریئیشن رجسٹریشن، پارکنگ ٹکٹ کی ادائیگیاں اور تھیٹر کے ٹکٹ کی خریداری، مکمل کرنے کے قابل بنائے گا

 نقد ادائیگیاں سٹی ہال میں کی جا سکتی ہیں۔ ول کی جائیں گی۔ جبکہصرف کریڈٹ، ڈیبٹ یا چیک کے ذریعے ادائیگیاں قب
 

ن دستیاب ہوتی ہیں۔ سٹی پر آن الئ www.brampton.caپر بذریعہ فون یا  311گھنٹے  24دن  7سٹی کی خدمات اور معلومات ہفتے کے 
خدمات کو  شخصیتجربہ بہتر بنانے اور  انے والے سیاحوں کآسنٹرز کو ان مقامات پر  نہال اور سوک سنٹر میں موجود سروس برامپٹ

ترجیح دینے والے رہائشیوں کے لیے ایک انتخاب فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آنے والے سالوں میں سروس برامپٹن سنٹرز کی شہر 
 فراہم کی جا سکے۔    بھی رسائی شخصیکو کی دیگر سہولت گاہوں میں مزید توسیع متوقع ہے، تاکہ رہائشیوں 

 
 میں کھلنے کے لیے متوقع ہے۔ 2019نیا سروس برامپٹن سنٹر فروری 

 
ِلیسٹرِبیِپیئرسنِتھیٹر

 
کے لیے جگہوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔  یتجدید سے فنون، ثقافت اور کمیونٹملین کی  2.6( کی $LBPسٹی لیسٹر بی پیئرسن تھیٹر) 

ور افراد کے لیے رسائی اور صحت و حفاظت کی خصوصیات میں اضافہ کرے گی، تکنیکی آالت کو اپ گریڈ کرے گی اور یہ تجدید معذ
یٹر کو خوش گوار جگہ بنائے گی۔ اس منصوبے میں نئے ڈیزائن کا البی ایریا شامل ہے، جو نہ صرف تھ اور مزید پرکششاس کو ایک 

 کام آئے گا۔بھی طور پر  لیے جگہ کے ک سنٹر میں آنے والے تمام افراد کے لیے کمیونٹی کےبلکہ ساتھ ہی سو مزید پرکشش مقام بنائے گا
 

ویژن اور کلچر ماسٹر پًلن، دونوں ثقافتی اور کمیونٹی کی جگہوں پر سرمایہ کاری پر زور دیتے ہیں۔ اس مقصد کو پورا  2040برامپٹن کا  
اور سائرل کًلرک تھیٹر( کا بہتر استعمال کرنے کے لیے  LBPمقامات )کرنے کے لیے، سٹی اپنے فنون کے مظاہروں کے چھوٹے 

قابل استطاعت  اور ور مشق کی جگہ کے طور پر ایک نئیاقدامات کر رہا ہے۔ سائرل کًلرک تھیٹر کو چھوٹے درجے پر فن کے مظاہروں ا
مظاہروں کے مقامی گروہوں کے لیے دستیاب  کی بحالی فنون کے LBPجگہ بنانے کے لیے، اس کی حالیہ طور پر تجدید کی گئی تھی۔ 

سیٹوں واال تھیٹر اور مشقوں اور تخلیقی ورکشاپس کے لیے ایک  415انتخابات کو بڑھانا اور توسیع دینا جاری رکھے گی، بشمول ایک 
 ۔کی فراہمی مناسب اسٹوڈیو کی جگہ

 
 LBP  2019میں شروع ہونے کے لیے متوقع ہے، جو متوقع طور پر خزاں  2019موجودہ طور پر تجدید کے لیے بند ہے۔ تعمیر فروری 

 مًلحظہ کریں۔ www.brampton.ca/LBPمیں مکمل ہو جائے گی۔ مزید معلومات کے لیے 
 
 
 

ِاقتباسات
 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/LBP


 

 

 عوام جو  نجی و سرکاری تنظیموں کا گھر ہے مخلتف ایسی"سوک سنٹر پہلے سے ہی برامپٹن الئبریری کی ایک مصروف شاخ اور کئی 
سروس برامپٹن سنٹر اور لیسٹر بی پیئرسن تھیٹر میں ہونے والی تجدید سنٹرل برامپٹن میں  ئےں کو خدمات فراہم کر رہی ہیں۔ نکے تمام طبقو

 سوک سنٹر کی ایک ثقافتی اور کمیونٹی ہب کے طور پر بڑھوتری میں مدد گی۔"
 أونمیئر پیٹرک بر -

 
معلومات اور خدمات تک رسائی فراہم کرنے کے  24/7"سروس برامپٹن صارفین کے لیے سروس کو بہتر بنانے اور ہمارے رہائشیوں کو 

 اتفراہمی کے لیے منصوبہ شدہ توسیعلیے وقف ہے۔ سوک سنٹر میں نیا سروس برامپٹن سنٹر رہائشیوں کو رابطے کے آسان مقامات کی 
 خدمات کے مقامات کے آغاز کے لیے پرامید ہوں۔" شخصییں مستقبل میں مزید میں سے ایک ہے اور م

 ریجنل کونسلر رووینا سینٹوس، کارپوریٹ سروسز چیئر -
 

"کلچر ماسٹر پًلن ہمارے شہر کے لیے ایک ایسا ویژن ہے، جو بڑے پیمانے پر عوامی مشاورت کے عمل کے بعد تخلیق میں آیا ہے۔ 
کے لیے اس  میں اضافہ کرنےکشوں، پیش سازی، شرکت، اشتراک اور جدت کے لیے جگہ کی دستیابی برامپٹن کے پاس تخلیقی پیش

 منصوبے میں ترتیب دیے گئے اہداف کو پورا کرنے میں لیسٹر بی پیئرسن تھیٹر کی بحالی پہًل اہم قدم ہے۔"
 ، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر چیئرڈھلونریجنل کونسلر گرپریت   -

 
-30- 

 
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  ڑاِسوچِرہاِہے۔برامپٹنِب

ماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہ
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

 
 
 
 
 

 

ِمیڈیاِکنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال

 نڈ کمیونٹی انگیجمنٹکوآرڈینیٹر، میڈیا ای
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن
Monika.Duggal@brampton.ca | 3426-874-905 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

