
 

 
 

 

 

 سوزن فینل سپورٹس کمپلیکس کا ایک حصہ زیر تعمیر ہے

  

سوزن فینل سپورٹس کمپلیکس کا ایک حصہ اس پرانے ہوتے تفریحی سنٹر کی دوبارہ بحالی   – (2022جوالئی  13برامپٹن، آن )
کے مقصد سے تعمیر کی وجہ سے عوام کے لیے بند ہو گا۔ سوزن فینل سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کمیونٹی کی بہتر خدمت کے  

  ہے۔ لیے ریکریئیشن سنٹرز کو بحال کرنے کے سٹی آف برامپٹن کے منصوبے کا حصہ

 تعمیر کا کام سابقہ کرافٹ روم اور اور پہلی منزل پر ملحقہ جگہوں کے کچھ حصوں میں ہو گا۔

اس نئی جگہ پر ڈیزائن کے جدید عوامل شامل ہوں گے، جو اشتراک اور اتحاد کو فروغ دیں گے، جبکہ ساتھ ہی ایک جدید ترین 
جگہ، پروگراموں کو ریکارڈ کرنے کے کئی مواقع، مثًلا موسیقی، ٹیکنالوجی، مثًلا الیکٹرانک سپورٹس )ای سپورٹس( کی حامل  

 ووکلز، میوزک کمپوزیشن، ڈی جے کے مواقع، کے لیے ایک نیچے کھینچی جانے والی گرین اسکرین اور مزید شامل ہوں گی۔ 

ے لیے تخلیق سال کی عمر کے نوجوانوں ک 19سے   14ایک مرتبہ تعمیر مکمل ہونے پر، سپورٹس پلیکس کمیونٹی یوتھ ہب 
میں   2023کرنے، مربوط ہونے اور ایک دوسرے کی معاونت کرنے کے لیے ایک ہی جگہ پر سب کچھ فراہم کرنے کے لیے 

 کھلے گی۔

یوتھ کلب کی تجدید مکمل ہونے کے بعد، توانائی کی بچت کے نئے اقدامات شروع کیے جائیں گے۔ عمارت کے صفر اخراج کے  
سپورٹس پلیکس میں ریٹروفٹ والے مزید تعمیری پراجیکٹس کیے جائیں گے۔ برامپٹن کے کئی  ریٹروفٹ کو پورا کرنے کے لیے

 فیصد بنتے ہیں۔  50( اخراج کا تقریبا GHGریکریئیشنل سنٹرز شہر کے گرین ہأوس گیس )

ہ ریکریئیشن سٹی آف برامپٹن نے صفر کاربن والے ریٹروفٹ کے لیے سوزن فینل سپورٹس کمپلیکس کا انتخاب کیا، کیونکہ ی
اخراج  GHGکارز کی جانب سے پیدا ہونے والے   238ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتا ہے، جو  1,100سنٹر ہر سال تقریباا 

 کے برابر ہے۔ سہولت گاہ میں عمارت کی دیکھ بھال کی خدمات کے زیادہ تر آالت بھی اپنی زندگی کے اختتام پر ہیں۔ 

 پر مزید جانیں۔  Brampton.ca اس پراجیکٹ کے متعلق
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 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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