
 

 

 

  برائے فوری اجراء

 

 سے نواز دیا گیا ہےگولڈ سرٹیفیکیشن  ®ولیمز پارک وے آپریشنز سینٹر کو لیڈ

 
 سراہا گیا ہے۔پر ماحولیاتی طور پر قابل استحکام عمارتوں اپنی سٹی آف برامپٹن کو ایک مرتبہ پھر  – (2019مئی  6برامپٹن، آن )

( نے کینیڈا گرین بلڈنگ کأونسل کی جانب سے لیڈرشپ ان انرجی اینڈ انوائرنمنٹل WPOCولیمز پارک وے آپریشنز سینٹر )
 کی گولڈ سرٹیفیکیشن حاصل کر لی ہے۔ (®LEED)ڈیزائن 

 
 WPOC  ،مربع میٹر پر محیط ایک انتظامی عمارت ہے، جس کے ساتھ ایک باغ اور تقریبات کے لیے ٹیرس،  3,700ایک دو منزلہ

سبزے والی جگہ اور عملے اور عوام کے لیے پارکنگ کی سہولت موجود ہے۔ ماحولیاتی اقدامات کی کچھ شہ سرخیاں، جو اس کی 
LEED® :سرٹیفیکیشن کا سبب بنیں، یہ ہیں  

 

 ستعمال میں کمی )مثًلا کم بہأو والے نلکے استعمال کرنا، آبپاشی کا نظام نہ رکھنا(جائے کار پر پانی کے ا   

  کو کم کیا جا سکےکی مقدار پانی جانے والے برساتی پانی کو منتظم کرنے کے لیے تاالب، تاکہ برساتی نالوں میں  

 والے مواد کا استعمال ہیٹ آئیلینڈ افیکٹ کو کم کرنے کے لیے چھت پر سورج کی روشنی کو منعکس کرنے   

 عمارت کی خودکاریت کے ساتھ ایک جیوتھرمل ہیٹ پمپ سسٹم 

 یب کے ساتھ متبادل نقل و صبائیسائیکل ریکس اور بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو چارج کرنے کے تین اسٹیشنز کی تن
 معاونت حمل میں

 اور ٹھنڈک کے نظام پر بوجھ کو کم کرتا  کو کٹسبزیوں کے باغ کے ساتھ سبزے والے چھت کی جگہ، جو ہیٹ آئیلینڈ افی
  ہے

 قدرتی طرز کی سبزے والی جگہیں، جس سے آبپاشی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، لہذا پانی کا استعمال کم ہو جاتا ہے  
  

 ®کرتی ہے۔ لیڈسرٹیفیکیشن ڈیزائن، تعمیر اور عملدرآمد کے حوالے سے عمارت کی غیرمعمولی ماحولیاتی استحکامیت کو تسلیم  ®لیڈ

سرٹیفیکیشن کے حصول کے لیے پراجیکٹس کو کئی زمروں میں پوائنٹس حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مثًلا مقام اور نقل و 
حمل، پانی کی بچت، توانائی اور ماحول، مواد اور وسائل، جدت اور مزید۔ حاصل کردہ پوائنٹس کی تعداد کی بنیاد پر، ایک پراجیکٹ 

 WPOCمیں مکمل ہونے والے  2015کے چار درجوں میں سے ایک ملتا ہے: سند یافتہ، سلَور، گولڈ یا پًلٹینم۔ ریٹنگ  ®کو لیڈ
 پوائنٹس ملے، جس سے یہ گولڈ ریٹنگ کے لیے اہل ہو گیا۔   60پراجیکٹ کو 

 
گولڈ  ®نے بھی لیڈ سدرج ذیل پراجیکٹ سرٹیفیکیشن کے حصول کی کوشش کر رہا ہے۔ ®سے لیڈ 2007سٹی آف برامپٹن 

  سرٹیفیکیشن حاصل کر لی ہے:
  

  212برامپٹن فائر اسٹیشن 

  سٹی ہال کی توسیع اور ویسٹ ٹاور 

   اور پیل پیرامیڈک سنٹر 211برامپٹن فائر اسٹیشن 

  گور میڈوز کمیونٹی سینٹر اینڈ الئبریری 
 
 
 
 
 
 
 
 

  کے معیارات کے مطابق ڈیزائن اور تعمیر کیا گیا تھا اور حتمی تصدیق کا انتظار کر رہے ہیں: ®درج ذیل پراجیکٹ کو لیڈ 



 

 

 

 سپرنگ ڈیل الئبریری 

  WPOC  2فیز 

  برامپٹن اپریٹس اینڈ مینٹیننس بلڈنگ 

   میں توسیع 204برامپٹن فائر اسٹیشن 
 

 اقتباس 
 

کے اور استحکام کے دیگر  ®ماحول دوست شہر کی تعمیر ہے۔ ہم لیڈ سمت ایک "اس دور کے لیے کونسل کی سمتوں میں سے ایک
 اصولوں پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں، تاکہ اخراج کو کم کیا جا سکے اور برامپٹن کو زیادہ قابل استحکام شہر بنایا جا سکے۔"

 
 میئر پیٹرک برأون -

-30- 
 

کا مرکز ہمارے ہر عمل  کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000 لوگوں اور 650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

رہنما کردار ادا ۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں عوام ہوتے ہیں
ام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحک

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 

 
 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

Monika.Duggal@brampton.ca|3426 -874-905 
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