
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء
  

 برامپٹن نے سأوتھ فلیچرز سپورٹس پلیکس میں ایک کمیونٹی یوتھ ہب کی تیاری کے لیے 
 وفاقی اور صوبائی سطحوں سے سرمایہ کاری کے حصول میں کامیابی حاصل کر لی 

 
آج، میئر پیٹرک براؤن؛ برامپٹن سٹی کونسلرز؛ سونیا ِسدھو، ممبر پارلیمنٹ برائے برامپٹن ساؤتھ، معزز کیتھرین  – (2021مارچ  5برامپٹن، آن ) 

 میک کینا، وفاقی وزیر برائے انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز کی جانب سے؛ اونٹاریو کے منسٹر فار انفراسٹرکچر عزت مآب الری اسکاٹ کی جانب
ہ، ایسوسی ایٹ منسٹر برائے سمال بزنس اینڈ ریڈ ٹیپ ریڈکشن اور برامپٹن ساؤتھ کے صوبائی پارلیمنٹ کے ممبر اور سے، جناب پرامبیت سرکاری 

  برامپٹن ویسٹ کے صوبائی پارلیمنٹ کے ممبر جناب امرجوت سندھو نے برامپٹن میں سأوتھ فلیچر کے اسپورٹس پلیکس میں کمیونٹی یوتھ ہب کی
 ی فراہمی کا اعالن کر دیا ہے۔ مجوزہ تعمیر کے لیے فنڈز ک 

 
( کے ذریعے CCRISکینیڈا کی حکومت اس منصوبے میں کینیڈا پالن میں سرمایہ کاری کی کمیونٹی، کلچر اینڈ ری کریئیشن انفراسٹرکچر سٹریم )

مہیا کر رہی ہے جبکہ سٹی آف  470,786$کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے حکومت اونٹاریو   $565,000
   فراہم کر رہا ہے۔  376,714$برامپٹن 

 
اور  ساؤتھ فلیچر کے اسپورٹس پلیکس میں واقع کمیونٹی یوتھ ہب، برامپٹن کے نوجوانوں کو نوجوانوں کی دلچسپی کے پروگراموں، خدمات

سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے ایک محفوظ اور قابل رسائی مقام فراہم کرے گا۔ سأوتھ فلیچرز سپورٹس پلیکس کے کچھ موجودہ کمروں کو 
 اوپن کنسیپٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا، جن کو نوجوانوں کی مخصوص سرگرمیوں کے لیے وقف کیا جائے گا۔

 
سٹی آف برامپٹن دو  کا ایک حصہ ہے۔ پارکس اینڈ ری کریئیشن ماسٹر پالنمیں اضافہ سٹی آف برامپٹن کے نوجوانوں کے لیے وقف شدہ مقامات  

کی جگہوں کو کمیونٹی یوتھ ہب میں تبدیل کرنے اور  –گارڈنز ری کرئیشن سنٹر  ساؤتھ فلیچرز اسپورٹس پلیکس اور سنچری –تفریحی مراکز 
نوجوانوں کو ایک محفوظ اور خیر مقدمی مقام فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے جو شہر بھر کے نوجوان افراد کے لیے خدمات اور سرگرمیوں 

 کے واحد مرکز کے طور پر کام کرے۔
 

سے حاصل ہونے والی رائے کے مطابق، دونوں کمیونٹی یوتھ ہبز کے لیے ڈیزائن   شہر کے مشاورتی عمل کے ساتھرہائشیوں اور اسٹیک ہولڈرز  
 کے موسم سرما میں شروع ہو گا۔   2021کا عمل 

 
 ڈیزگنیشن نوجوان دوست کمیونٹی 

 
میں پلے ورکس، ایک پروگرام جس کو پارکس اینڈ ری کریئیشن اونٹیریو کی معاونت حاصل ہے، کی جانب سے سٹی آف برامپٹن کو   2020مارچ 

ا اور پالٹینیم یوتھ فرینڈلی کمیونٹی کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس مرتبہ یہ تیسرا موقع ہے کہ جب اس شہر کو نوجوانوں کے لیے نشوونم
ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے شاندار عزم رکھنے کے اعتراف کے لیے تسلیم گیا ہے اور یہ رواں سال پالٹینم کی اس چوٹی کی 

 ۔ یہاں کلک کریں  مزید جاننے کے لیے حیثیت کو حاصل کرنے والی تین کمیونٹیز میں سے ایک ہے۔
 

 لنکس 

برامپٹن میں سأوتھ فلیچرز سپورٹس پلیکس میں ایک کمیونٹی یوتھ ہب کی تیاری کے لیے کینیڈا اور اونٹاریو سرمایہ کاری   میڈیا ریلیز: •
 کر رہے ہیں 

 کمیونٹی یوتھ ہب  •
 نڈ ریکریئیشن ماسٹر پالنپارکس ای   •
 یوتھ فرینڈلی کمیونٹی ڈیزگنیشن •

 
  

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/parks-natural-areas/Parks-Recreation-Master-Plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/843
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/843
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/843
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Youth-Hubs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Youth-Hubs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Youth-Hubs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx


 

 

 
 اقتباسات 

 
ہم سأوتھ فلیچرز اسپورٹ پلیکس میں برامپٹن کے کمیونٹی یوتھ ہب کے لیے کینیڈا کی حکومت اور اونٹاریو کی حکومت کی سرمایہ کاری کا "

نوجوانوں کے ساتھ کینیڈا کے کم عمر ترین شہروں میں سے ایک ہے۔   130,000سال تک کی عمر کے  29تا   14خیرمقدم کرتے ہیں۔ برامپٹن 
ہبز تنوع اور برابری کی حوصلہ افزائی کریں گے، جدید سرگرمیوں کو فروغ دیں گے، نوجوانوں کو محفوظ مقامات فراہم کریں گے  کمیونٹی یوتھ

 " اور ہماری کونسل کی ترجیحات کے مقصد کو تقویت پہچائیں گے کہ برامپٹن ایک تندرست اور محفوظ شہر ہے۔

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -
 

"برامپٹن کے کمیونٹی یوتھ ہبز میں سے ایک کے لیے وفاقی اور صوبائی سرمایہ کاری، برامپٹن کے نوجوانوں کے لیے اس طرح کی جگہیں 
بنانے کے ہمارے سفر میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، ہم نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے باہمی تعاون سے 

 ں بنائیں گے جہاں نوجوانوں کی ضروریات کے مطابق پروگرامز اور سروسز موجود ہوں گی۔" ایسی متحرک جگہی 

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز   -
 

کے کونسلرز کے طور پر، ہم نے برامپٹن میں دو یوتھ ہبز کے قیام کے لیے سٹی اور ریجنل کونسل میں بھرپوردفاع کیا ہے۔ ہم صوبائی  4"وارڈ 
اور وفاقی حکومتوں کی جانب سے آج کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہ سرمایہ کاری نہ صرف اس منصوبے کو آگے بڑھائے گی بلکہ  

نوجوانوں کے لیے نئے مواقع بھی پیدا کرے گی۔ سٹی نے اس منصوبے کے لیے عالقے کے نوجوانوں سے ان کے وژن کے متعلق برامپٹن میں 
ں فعال طور پر آراء حاصل کی ہے اور ہم سأوتھ فلیچرز اسپورٹس پلیکس میں یوتھ ہب تیار کرتے وقت ان نوجوانوں کی آراء کو ضرور شامل کری 

 "گے۔

 ، سٹی آف برامپٹن 4اور  3؛ اور جیف بومین سٹی کونسلر، وارڈز 4اور  3جنل کونسلر، وارڈز مارٹن میڈیروس، ری  -
 
"سٹی کا عملہ نوجوانوں کے لیے مخصوص جگہوں کو اُن کی ضروریات کے مطابق بنانے کے لیے منصوبہ بندی اور ڈیزائننگ کرنے کے لیے  

 پر عزم ہے اور ساؤتھ فلیچرز اسپورٹس پلیکس میں کمیونٹی یوتھ ہب بنانے میں یہ سرمایہ کاری ہماری مدد کرے گی۔ ہم ان نوجوانوں کے لیے
کے قیام کے لیے اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کام جاری رکھنے اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم مخصوص جگہوں 

 ہیں۔"   

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
 

مول اور پائیدار کمیونٹیز کی تعمیر "تفریحی مراکز میں سرمایہ کاری سے لوگوں کی صحت اور فالح و بہبود کو فروغ ملتا ہے اور یہ ایسی مش 
ام پس ہوتی ہے جہاں لوگ رہنا، کام کرنا اور خوشی سے اپنے خاندانوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں۔ سأوتھ فلیچرز یوتھ بب برامپٹن میں موجود تم

مستفید ہوں گے۔ یہاں پر پیش کیے منظروں کے حامل نوجوانوں کو شمولیت کی ایک محفوظ جگہ فراہم کرے گا اور وہ اس سے بھرپور طور پر 
جانے والے پروگراموں اور خدمات کی متنوع اقسام مستقبل کی معاشرتی ترقی میں بھی معاون ثابت ہو گی۔ کینیڈا کے انفراسٹرکچر پالن کے 

ہ  زیادہ صاف اور وابستہ ذریعے ہزاروں پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے، ملک بھر میں روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں اور ی 
 کمیونٹیوں کو فروغ دیتا ہے۔" 

 سونیا سدھو، ممبر آف پارلیمنٹ فار برامپٹن سأوتھ منجانب عزت مآب کیتھرین میک کینا، فیڈرل منسٹر فار انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز -
 

پنی کمیونٹی کی طویل مدتی نشوونما اور ترقی میں  "برامپٹن کے تفریحی مقامات پر آج کی سرمایہ کاری سے، دراصل ہم آنے والے برسوں میں ا
لیے   سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ساؤتھ فلیچرز سپورٹس پلیکس میں بنایا جانے واال نیا یوتھ ہب ہمارے نوجوانوں کو ایک مقام پر اکٹھا ہونے کے

 ں گی۔" جگہ مہیا کرے گا اور اس سے ہماری کمیونٹی کو بھی باہم مربوط ہونے کی جگہیں میسر آئی 

جناب پرامبیت سرکاریہ، ایسوسی ایٹ منسٹر برائے سمال بزنس اینڈ ریڈ ٹیپ ریڈکشن اور برامپٹن سأوتھ کے ممبر آف پرووینشل  -
 پارلیمنٹ، منجاب عزت مآب لوری اسکاٹ، اونٹیریوز منسٹر آف انفراسٹرکچر 

 
منصوبوں کے لیے فنڈ فراہم کر کے ہمارے میونسپلٹی پارٹنرز کی امداد سے ساؤتھ فلیچرز یوتھ ہب جیسی تفریحی سہولیات کے ہمارے مقامی " 

می  ہماری کمیونٹیز مضبوط، خوش، محفوظ اور صحت مند بنیں گی۔  چونکہ ہماری کمیونٹی میں ترقی اور توسیع کا عمل جاری ہے، لٰہذا ہمارے مقا
 یار زندگی کو مزید بہتر بنائے گی۔"پبلک انفراسٹرکچر میں یہ سرمایہ کاری برامپٹن کے نوجوانوں کے مع

 امرجوت سندھو، ممبر آف پرووینشل پارلیمنٹ برائے برامپٹن ویسٹ -
 

-30- 
 

 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
م ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہ

تے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کر
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

. 

 میڈیا کنٹیکٹس 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن
rampton.caMonika.Duggal@b |3426 -874-905 

 
 چینٹیل آبرٹن 

 پریس سیکریٹری 
 آفس آف دی منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز 

chantalle.aubertin@canada.ca613.941.0660 |  
 

 کرسٹین بوجولڈ 
 پریس سیکریٹری 

 اونٹیریوز منسٹر آف انفراسٹرکچر آفس آف دی آنرایبل لوری اسکاٹ،  
christine.bujold@ontario.ca416.454.1782 |  

 
 سوفیہ سوسہ ڈیاس  

 کمیونیکیشنز برانچ
 اونٹیریو منسٹری آف انفراسٹرکچر 

Dias@ontario.ca-sofia.sousa437.991.3391 |  
 

 میڈیا ریلیشنز
 انفراسٹرکچر کینیڈا

 613-960-9251 
 1.877.250.7154ٹول فری: 

 infc.media.infc@canada.ca    ای میل:
 پر فالو کریں۔ انسٹاگرام اور فیس بک ،ٹوئٹر ہمیں

  انفراسٹرکچر کینیڈا  ویب: 
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