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AODA کے معیارات کے مطابق نئی تفریحی سہولت گاہ کی تعمیر شروع ہو گئی  

 
ی تمام بچوں، بشمول جسمانی، ذہنی اور جذبات (Creditview Activity Hub) کریڈٹ ویو ایکٹیوٹی ہب

 یک آسائشوںتعمیرات اور  کے لیے کھیلنے کی پوری طرح قابل رسائی وں، بیماریوں کے حامل بچمسائل اور 

 ۔گیحامل ہو 

 

ہیں! کریڈٹ ویو ایکٹیوٹی ہب کی تعمیر شروع ہو گئی ہے، جو کریڈٹ ویو روڈ اور  کام ہو رہےست دزبربڑے برامپٹن، آن: 

پارک میں واقع ہے۔ چنگواکوسی پارک کے بعد  قابل رسائی نئے سینڈل ووڈ پارک وے کے چوک پر موجود پورے شہر کے لیے

 کے بعد مرحلہ وار طور پر تعمیر ہو رہا ہے۔ 2004ایکڑ پر مشتمل یہ پارک  100حجم میں دوسرے نمبر پر، 

 

 میں تکمیل کے بعد، کریڈٹ ویو ایکٹوٹی ہب اور پارک کی پورے سہولت گاہ، بشمول کھیلنے کی تعمیرات اور 2018بہار 

کی مکمل ایکٹ ( AODAس ایبلٹی )د ڈ  رینز و  یگی، جو ایکسیس ایبلٹی فار اونٹ ، اپنی نوعیت کی ایسی پہلی سہولت گاہ ہوآسائشیں

قابل  مکمل طور پرے لیے ۔ یہ پوری سہولت گاہ جسمانی، ذہنی اور جذباتی مسائل کے حامل لوگوں کے گیطور پر پیروی کر

 ۔رسائی ہو گی

 

 

 متعلقب کے ہایکٹوٹی 
 

  فٹ( ہے مربع 85,000میٹر ) مربع 8,000اس کا حجم تقریبا 

  کے  سائن بورڈزدیا جائے گا، جسے تعلیمی  مرکزی خیالکے مطابق  تصّورکے  پانی کی گردشپوری سہولت گاہ کو

 رنگوں سے مزین کیا جائے گا۔  دلکشساتھ 

  جو آسائشیںکھیلنے کے لیے پوری طرح قابل رسائی تعمیرات اور ،AODA پر مکمل طور پر ہ ترین قواعد کے حالی

 پورا اترتی ہیں۔

 کی آسائشیںں کے حامل بچوں کے لیے کھیلنے جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی مسائل اور بیماریو 

  اور ہاپ سکاچ، تمام عمر اور صالحیتوں کے حامل  ائراسکو-4میں شامل ہیں: باسکٹ بال، بأونس وال،  آسائشوںان

)ویل چیئر کے  (sway ship) سوے شپ، سالئیڈز، سینڈ ٹیبلز اور ایک کلمرزلوگوں کے لیے جھولے، جونیئر/سینیئر 

  لیے بھی قابل رسائی ہے(

  ،مکمل حوں کی بناوٹ سطیٹ والز اور ، س  موزوں مقامات پر موجود بینچ اور ٹیبلیںسائے کے لیے شیلٹر اور چھتریاں

  مصنوعی گھاس، کھیلنے کے لیے ربڑ والی جگہیں، کنکریٹ اور ایسفالٹ( )مثاًل  ہو گیطور پر موزوں 

  کی پیروی کرنے کے لیے خصوصی  مرکزی خیالکے  پانی کی گردشپوری طرح قابل رسائی اسپلیش پیڈ، جس میں

 ل ہیںشام ی آسائشیںپانی/اسپرے وال رنگداراور  تیار کردہطور پر 

 کھیلنے کے مقامات" بہت چھوٹے اور بڑے بچوں کے لیے  کی مطابقت سے کے لوگوں پوری سائیٹ میں مختلف عمر

 کھیلنے کی تعمیرات کو اس طرح سے جگہ چھوڑ کر لگایا گیا ہے کہ بہتر حفاظت اور نگرانی فراہم کی جا سکے

 کا ی نشوونماتی بیماری ے کھیلنا چاہتے ہوں یا کس"خاموش/عکس انداز" مقامات ان بچوں کے لیے مناسب ہیں، جو اکیل

 شکار ہوں



 

 

 ملین  3.1الگت $ شدہ تخمینہ 

 
 

 پارک سے متعلق حقائق
 

 100  رقبہایکڑ سے زیادہ 

  کے لیے مرحلہ  میں تعمیر کیا گیا، جس کے بعد اضافی سہولت گاہوں کو شامل کرنے 2005 – 2004بنیادی طور پر

 وار تعمیر کی گئی

  2جونیئر کرکٹ فیلڈ، روشنیوں کی حامل  عدد 1مبو فیلڈز، وکرکٹ/ساکر ک عدد 2نی ساکر فیلڈز، م   عدد 8اس میں  

  3ساکر فیلڈز )جن میں سے  عدد 4مبو فیلڈز، ولیکروز/ساکر ک عدد 2مبو فیلڈز، روشنیوں کی حامل وفٹبال/ساکر ک

 مصنوعی گھاس والی ساکر فیلڈز شامل ہیں عدد 2 منظور شدہکی جانب سے  FIFAروشنیوں کی حامل ہیں( اور 

  کچی جگہیں(۔  پارکنگ کی تمام جگہوں کو  750ایسفالٹ والی جگہیں،  250گاڑیں کے لیے پارکنگ ) 1,000تقریبا

 سال کے اختتام تک ایسفالٹ پر اپ گریڈ کر دیا جائے گا

 ہ دار سیٹوں کا حامل ایک فیلڈ ہأوس  رومز/واش رومز، ابتدائی طبی امداد، رعایتی مقامات اور سای نگعوامی چینج 

  ًتک ایسفالٹ پر اپ گریڈ کر دیا جائے گا۔   2018کلومیٹر لمبے راستے، جنہیں  3ا پیدل چلنے کے لیے تقریب 

  پارک کے لیے منصوبوں میں راستوں کے ارد گرد فٹنس اسٹیشنز لگانا شامل ہے، تاکہ پارک استعمال کرنے والوں اور

 وپس" بنائے جا سکیںٹنس ل  رہائشیوں کے لیے "ف

 پیدل چلنے کے راستے اردگرد موجود ٹرانس کینیڈا نیچر ٹریلز اور نیچرل ہیریٹیج سسٹم/ویلیز تک جاتے ہیں۔ 

 1 اضافی شیلٹر لگائے جانے کے  عدد 1تک  2018سکتے ہیں اور  سمالوگ  50 - 40پکنک شیلٹر، جس میں  عدد

 منصوبے

 سل تعمیر کا حالیہ ترین مرحلہ ہو گاایکٹوٹی ہب کریڈٹ ویو پارک کی مسل 

 
 

 زبردست حقائق:
 

 لپمنٹ یوکاسی کا تمام انتظام لو امپیکٹ ڈنہیں ہیں۔  پانی کی ن موجود پارک میں کوئی بھی زیر زمین برساتی نالیاں

(LID  اور بہترین عمل درآمد کے ذریعے کیا جاتا ہے۔  یہ پارک کے ماحولیاتی ف ) میں مددٹ پرنٹ کو برقرار رکھنے 

کرتا ہے کیونکہ بارش اور نالیوں کا تمام پانی پائپوں میں بند ہو کر نکاسی کے نظام میں شامل ہونے کی بجائے  فراہم

 قدرتی طور پر زمین میں دوبارہ واپس چال جاتا ہے۔  

 انی دینے کے اسپلیش پیڈ کے پانی کو ایک "قدرتی تاالب" میں جمع کیا جائے گا، جسے ساتھ موجود ساکر فیلڈز کو پ

اور تمام پانی کو دوبارہ استعمال  گا لیے دوبارہ استعمال کر لیا جائے گا۔  یہ پانی کے مجموعی استعمال کو کم کرے

 کرنے کے لیے ماحول دوست ڈیزائن فراہم کرے گا۔

  اتھ باتکے س اتھارٹی سے زیادہ کو کریڈٹ ویلی کنزرویشن 500درخت اور جھاڑیاں لگائی گئی ہیں؛  2,500تقریبا 

کرنے کے بعد لگایا گیا ہے، تاکہ ایک قدرتی ماحول فراہم کیا جا سکے، بائیو ڈائیورسٹی کو بہتر بنایا جا سکے،  چیت

 طوفانی پانی کے معیار کو بہتر کیا جا سکے اور خراب ہونے سے بچا جا سکے۔ 

 
 

 پر فالو کریں۔ ٹوئٹراور  فیس بکتعمیر سے متعلق باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے، ہمیں 
 
 

https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://twitter.com/CityBrampton?lang=en
https://twitter.com/CityBrampton?lang=en
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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

 www.brampton.ca مزید جانیںپر فالو کریں۔  بک فیساور  ٹوئٹر شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 لیزا کوکس
 میڈیا کوآرڈینیٹر

 برامپٹن سٹی آف
905.874.2028  |  lisa.cox@brampton.ca    
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