
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

تبدیل کر کے سابقہ میئر سوسن باضابطہ طور پر  سٹی آف برامپٹن نے سأوتھ فلیچرز سپورٹس پلیکس کا نام  
 فینل کے نام پر رکھ دیا ہے

کے ریجنل اینڈ سٹی   4اور  3آج منعقد ہونے والی ایک تقریب کے دوران، میئر پیٹرک براؤن اور وارڈز  –  ( 2021ستمبر  14برامپٹن، آن )
کونسلرز مارٹن میڈیروس اور جیف بومین نے سابق میئر سوسن فینل کے اعزاز میں ساؤتھ فلیچرز سپورٹس پلیکس کا نام باضابطہ طور پر  

 تبدیل کرنے کا اعالن کر دیا ہے۔ 

کو ہوا تھا، جو مختلف اقسام کے رجسٹریشن کے ساتھ اور موقع پر تشریف ال کر   1997ستمبر  28سپورٹس پلیکس کا بنیادی طور پر آغاز 
اور بچوں اور نوجوانوں کے   STEMتیراکی، اسکیٹنگ، کھیلوں اور تندرستی کے پروگراموں اور ساتھ ہی ساتھ رجسٹر شدہ ڈانس، 

 ہے۔ پروگراموں کی پیشکش کرتا 

کو دی تھی۔ یہ تحریک   2020ستمبر  30برامپٹن سٹی کونسل نے اس سنٹر کا نام سوسن فینل سپورٹس پلیکس رکھنے کی باضابطہ منظوری 
نٹے، پیٹ فورٹینی اور رووینا  ریجنل کونسلر مارٹن میڈیروس نے پیش کی تھی جبکہ اس کو ریجنل کونسلرز مائیکل پیلیسچی، پال ویسی 

 مایت کی تھی۔وس نے اس کی حت سین 

 سوسن فینل کے متعلق 

تک برامپٹن سٹی کونسل میں خدمات سر انجام دی تھیں۔ اس وقت کے دوران، انہوں نے سأوتھ فلیچرز   2014سے  1988سوسن فینیل نے 
کٹس مکمل ہوئے  سپورٹس پلیکس کو حقیقت میں بدلنے میں کلیدی کردار ادا کیا اور انہی کی قیادت میں ہی سٹی کے کچھ مشہور ترین پراجی 

تھے، بشمول دی روز تھیٹر، فالور سٹی کمیونٹی کیمپس اینڈ سینئرز سنٹر، کیسی کیمپ بیل کمیونٹی سنٹر، برامپٹن ساکر سنٹر، گور میڈوز  
 کمیونٹی سنٹر اور سٹی گارڈنز ری کرئیشن سنٹر اور چنگواکوسی پارک کی مرمت اور تجدید۔

کوشش کی رہنمائی کی، جس کے نتیجے میں برامپٹن کے زوم بس ریپڈ ٹرانزٹ پروگرام کو   انہوں نے سٹی آف برامپٹن کی جانب سے اس 
ملین ڈالر وفاقی اور صوبائی میچنگ فنڈنگ حاصل کی گئی اور ساتھ ہی انہوں نے کامیابی سے بزرگ افراد   200حقیقت بنانے کے لیے $

اور سابقہ فوجیوں کے لیے رعایتی کرایوں کی وکالت کی۔ انہوں نے عبادت گاہوں کے لیے منصوبہ بندی کے اپنی نوعیت کےپہلے فریم 
ن کو کینیڈا کی انتہائی متحرک کثیر المذاہب کمیونٹی کے طور پر بڑھنے میں مدد دی۔  ورک کی تیاری کی بھی رہنمائی کی، جس نے برامپٹ 

فینل نے قدیم ورثے کے تحفظ میں بھی اولین کردار ادا کیا اور ایلڈرلیا، دی کینتھ چسہولم مینشن، کو گرانے سے بچانے میں ذاتی طور پر  
 سالوں کی نسبت زیادہ وراثتی عمارتوں کا تعین کیا گیا۔   25کردار ادا کیا تھا۔ ان کی انتظامیہ کے دوران، پچھلے 

رے السن بولیورد پر واقع سوسن فینل اسپورٹس پلیکس نئی اور تمام موجودہ سہولت گاہوں کی تزئین و آرائش کے منصوبے کے ایک   500
 حصے کے طور پر سٹی آف برامپٹن کی پہلی زیرو کاربن عمارت بن جائے گی۔ 

 کس کی تزئین و آرائش کے متعلق سوسن فینل سپورٹس پلی

کاربن   منصوبہ شائع کیا تھا: یعنی 2024-2019میں سٹی آف برامپٹن نے توانائی اور گیسوں کے اخراج کو منتظم کرنے کا اپنا پہال  2019
ہداف  ( کے اخراج میں کمی کے صوبائی اور وفاقی سطح کے اGHGکا زیرو اخراج۔ اس منصوبے کے تحت سٹی نے گرین ہاؤس گیس ) 

   فیصد تک کمی کرنے کا ہدف متعین کیا تھا۔  80میں  2050فیصد تک کمی اور   30میں  2030کے مطابق 

فیصد ہیں۔ سوسن فینل اسپورٹس پلیکس کو آرائِش نو   50اخراج کا تقریبا  GHGبرامپٹن کی زیادہ تر تفریحی سہولت گاہیں شہر کے ساالنہ  
کے اخراج کی حامل ہے۔ اس سہولت گاہ میں موجود زیادہ  GHGکے لیے اس لیے منتخب کیا گیا تھا کیونکہ یہ سہولت گاہ ایک بلند درجہ 

کا استعمال کرتے ہوئے یہ متعین کیا   کے یوٹیلٹی ڈیٹا 2019تر آالت بھی اپنی متوقع کارآمد زندگی کے اختتام کے قریب پہنچ چکے تھے۔ 
مسافر گاڑیوں کے ذریعے پیدا ہونے والے اخراج کے   238خارج کر رہی ہے جو  2COٹن  1100گیا تھا کہ یہ سہولت گاہ ساالنہ تقریبا 

 برابر ہے۔



 

 

شامل تھیں جو زیرو کاربن  میں ایک فزیبلٹی اسٹڈی مکمل کی گئی تھی جس میں وہ تبدیلیاں  2020اس سہولت گاہ کے بارے میں ستمبر 
میں منظور کیا تھا  2021منتقلی کے لیے درکار تھیں۔ تین مراحل پر مشتمل اس منصوبے میں سے پہلے مرحلے کو سٹی کونسل نے اپریل 

 میں تجاویز کے حصول کی درخواست شائع کی گئی تھی۔ 2021اور اگست 

 اقتباسات 

ٹن کو سب کے لیے رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کی ایک بہترین جگہ بنانے کے  "مجھے سابق میئر سوسن فینل کی خدمات اور برامپ 
سال کے دوران، انہوں نے   26حوالے سے ان کی کاوشوں کو تسلیم کرنے پر فخر ہے۔ برامپٹن سٹی کونسل میں خدمات سر انجام دینے کے 

اسپورٹس پلیکس کو فعال رکھنے میں اہم کردار ادا کیا، اس کے عالوہ ان کے بہت سے دیگر مشہور منصوبے بھی تھے جو آج ہماری  
 "کمیونٹی کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی اہم ہیں۔

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

نل نے سٹی کونسل میں اپنے دور میں بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیئے۔ ان کے دور میں برامپٹن قرض سے  "سابق میئر سوسن فی 
ریٹنگ سے نوازا گیا تھا۔ انہوں نے ایک حقیقی میراث چھوڑی ہے اور ہمارے شہر میں ایک نمایاں فرق پیدا   AAAپاک ہو گیا تھا اور اسے 

 "م تبدیل کر کے ان کے نام پر رکھ کر ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔کیا ہے، اور ہم ایک سہولت گاہ کا نا

 ، سٹی آف برامپٹن4اور  3مارٹن میڈیروس ریجنل کونسلر وارڈز  -

سوسن فینل اسپورٹس پلیکس کا نام تبدیل کرنے کے عالوہ  ایک یہ بہترین کام بھی ہو جائے گا کہ اس سہولت گاہ کی از سر نو تزئین و  "
ہمارے منصوبے کے ایک حصے کے طور پر یہ برامپٹن شہر میں پہلی زیرو کاربن عمارت بن جائے گی۔ سابق میئر فینل نے  آرائش سے 

 " خواتین کی ہاکی کو اس شہر میں النے اور برامپٹن میں کھیلوں کی ترقی اور مسلسل فروغ میں بھی ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔

 ؛  سٹی آف برامپٹن4اور  3  جیف بومین، سٹی کونسلر، وارڈز  -

سوسن فینل اسپورٹس پلیکس میرے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ وارڈ میں وہ پہال  "اس اعتراف سے میری بے حد عزت افزائی ہوئی ہے۔
ابتدائی طور پر ایک  مکمل، نیا کمیونٹی سنٹر تھا جس کی میں نے ایلڈرمین اور ریجنل کونسلر کے طور پر نمائندگی کی تھی، اور میں نے 

رنک کی   4" سہولت گاہ کے اصل ڈیزائن کو ایک کمیونٹی پول کے ساتھ ایک روایتیرنک اور کمیونٹی روم کے ساتھ ایک سادہ سی "
سہولت گاہ بمعہ ایک ِجم اور الئبریری تک بڑھانے کی کامیابی سے وکالت کی تھی۔ اس اعزاز کے لیے میں میئر اور کونسل کی تہہ دل  

 کور ہوں۔" سے مش

 سوسن فینل، سابق میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"یہ بات اہم ہے کہ ہم ایسے افراد کی خدمات کا اعتراف کریں جنہوں نے سٹی آف برامپٹن کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ ہمیں 
ر عالمات کی تجدید کا کام جاری ہے  اس اہم مرکز کا نام باضابطہ طور پر سوسن فینل اسپورٹس پلیکس رکھنے پر خوشی ہے۔ اشاروں او 

 اور ہم اس  کی تکمیل کے منتظر ہیں۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

ی اور ماحولیاتی 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 ٹیکنالوج
،  ٹوئٹرمیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کا

 مالحظہ کریں۔  w.brampton.caww پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک
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 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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