
 

 

 

 برائے فوری اجراء

 

 اسپرنگ ڈیل برانچ الئبریری نے اونٹاریو میں حسن کارکردگی کا ایوارڈ جیت لیا 

 

لیے بہت پرجوش محسوس کر رہے سٹی آف برامپٹن اور برامپٹن الئبریری اس بات کا اعالن کرنے کے  –( 2019جوالئی  11برامپٹن، آن )
 ( نیو الئبریری بلڈنگ ایوارڈ جیت لیا ہے۔OLAیشن )ا ہیں کہ اسپرنگ ڈیل برانچ الئبریری نے اونٹاریو الئبریری ایسوسی

و جوالئی کو اوٹاوہ، اونٹاری 10 بدھ مورخہ بروز ایوارڈ کے وصول کنندگان، بشمول اسپرنگ ڈیل برانچ الئبریری، کو گزشتہ روز، 2019
الئبریری بلڈنگ ایوارڈز ہر تین سال کے بعد  OLAاعزاز نوازا گیا۔  اسمیں اینوئل انسٹیچیوٹ آن دی الئبریری ایز پلیس کانفرنس پر 

 کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ ہظاہرکا مکارکردگی  اعلی  اونٹاریو میں الئبریری کی نئی عمارتوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور 

رتعامل پر مشتمل ہے، بشمول پروگراموں کے لیے جگہ، خاموش مطالعہ، پ   رقبےفٹ  مربع 25,000اسپرنگ ڈیل برانچ الئبریری میں 
چھت، گرے واٹر سسٹم، جیو تھرمل  خوبصورت جگہ، جن سب پر سبز رتصور آسمان کی روشنی والی بچوں کیسرگرمیاں اور ایک پ  

 ہیں۔ یسرٹیفیکیشن کے لیے امیدوار بنات گولڈ LEEDموجود ہیں، جو مل کر اس برانچ کو ہیٹنگ اور کولنگ اور دیگر خصوصیات 

"ہماری اسپرنگ ڈیل برانچ کایاپلٹ ہے، جو عوامی الئبریریوں کی جگہ کے  ہے کہبرامپٹن الئبریری کی سی ای او ربیکا ریون کا کہنا 
"اس اچھی طرح قائم عالقے میں رابطے پیدا کرنے کے نظریے کا نتیجہ نظریات کو بدلتی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کے متعلق 

ہوں نے زبردست دلچسپی کا اظہار اور ان م یہاں تشریف الئیںتے تھے کہ عوااس عمارت کے شاندار ڈیزائن کی صورت میں نکال۔ ہم  چاہ
 "استعمال کرتے ہیں۔کو سے زائد لوگ روزانہ ہماری اسپرنگ ڈیل برانچ  1000۔ کیا ہے

اور جمالیاتی اعتبار سے  کارکردگی( آرکیٹیکٹس آئی این سی کی جانب سے تیار کردہ اس کا ڈیزائن RDHک اینڈ ہیڈلے )رونتھ ویٹ ڈ  
بہترین ہے۔ اس کی کھڑکیاں ایک سولر رسپانسو سیرامک فرٹ سے بنی ہیں جو کسی کتاب کے صفحوں سے ملتی جلتی ہے اور چمک اور 

سبزہ زار کا ڈیزائن بھی بنایا،  پر مشتملنے الئبریری کے باہر چار ایکڑ  RDHکرنے میں مدد دیتی ہے۔  حرارت کے جذب ہونے کو کم
  جیتا۔بھی کینیڈین آرکیٹیچر ایوارڈ میں  2015جس نے بہترین ڈیزائن کی وجہ سے 

سٹی آف برامپٹن نے حالیہ طر پر سپرنگ ڈیل برانچ الئبریری کے ساتھ کوماگاٹا مارو پارک کھوال۔ یہ پارک ان لوگوں کو خراج تحسین پیش 
کوماگاٹا مارو بحری جہاز پر تھے اور اور ان تمام تارکین وطن اور ان کی مشکالت، فتوحات اور کینیڈا کی متنوع  SSکرتا ہے، جو 

کے ر کے مطابق بنایا گیا ہے، جس میں کھیل دار کو اعزاز پیش کرتا ہے۔ اس پارک کو "پارک میں الئبریری" کے تصو  کمیونٹی میں کر
 بناتے ہیًں۔ IMAGINE، مل کر لفظ کل مرزمثال سالئیڈز اور  ی اشیامیدان ک

ایسے  اور میں ہم عمارتوں کو ایسے ڈیزائنشہر ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ " سر سبزکہ "برامپٹن ایک  ہےمیئر پیٹرک برأون کا کہنا 
معیار قائم  اعلی   ایک تعمیر کرنے کو ترجیح بناتے ہیں، جس سے خوبصورتی، فعالیت اور ماحول کے حوالے سے ذمہ داری کا طریقے سے

بن گئی ہے۔ بھی یونٹی ہب و پارک کے ساتھ، یہ ایک اہم کمہو۔ اسپرنگ ڈیل برانچ الئبریری ان ترجیحات کی مجسم ہے اور کوما گاٹا مار  
 کی جانب سے اعزاز دیے جانے پر فخر ہے۔" OLAہمیں اس غیرمعمولی سہولت گاہ کے لیے 

مالحظہ  www.brampton.caو پارک کے لیے مالحظہ فرمائیں۔ کوما گاڑا مار   www.bramptonlibrary.ca ری کے متعلق مزید معلومات کے لیےبرامپٹن الئبری
 کریں۔
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ہمارے ہر عمل کا مرکز  کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
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کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام 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
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ہوں۔ پر مربوط انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
بجے سے عوام الناس کے لیے کھلی رہتی ہیں۔ اپنے مفت الئبریری کارڈ کے ساتھ، اراکین مفت تحریری  10:00کی تمام شاخیں ہفتے کے سات دن صبح  برامپٹن الئبریری

اور موسیقی اسٹریم کر  اور ڈیجیٹل مواد کو ادھار لے سکتے ہیں، مفت ای بکس، ای آڈیو بکس، ای میگزینز اور ای نیوز پیپرز ڈأون لوڈز کر سکتے ہیں؛ مفت موویز
رکر سپیسز اور بہترین آڈیو اسٹوڈیو ریکارڈنگ اسٹوڈیو تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، مفت پروگراموں میں شرکت کر سکتے ہیں اور کسی بھی سکتے ہیں، ہمارے ما

  www.bramptonlibrary.ca تفصیالت: برائے پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  ٹوئٹر، فیس بکشاخ پر اٹھانے کے لیے چیزوں کو مختص کروا سکتے ہیں۔ آئیں 
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