
 

 
 
 

 

Một phần của Susan Fennell Sportsplex đang trong quá trình thi công xây 
dựng 

  

BRAMPTON, ON (ngày 13 tháng 7 năm 2022) - Một phần của Susan Fennell Sportsplex sẽ 
tạm đóng cửa hoạt động để thi công xây dựng nhằm hồi sinh trung tâm giải trí đã cũ. Việc xây 
dựng tại Susan Fennell Sportsplex là một phần trong kế hoạch của Thành Phố Brampton nhằm 
hồi sinh các trung tâm giải trí để phục vụ cộng đồng tốt hơn.  

Việc xây dựng sẽ được thực hiện trong gian phòng trước đây là phòng thủ công và một phần 
của các không gian liền kề ở tầng một. 

Không gian mới sẽ có các yếu tố thiết kế hiện đại thúc đẩy sự hợp tác và thống nhất, với một 
khu vực khép kín theo công nghệ tiên tiến hàng đầu như thể thao điện tử (E-sports), màn hình 
xanh kéo xuống cho nhiều cơ hội lên chương trình như ghi âm bản nhạc, giọng hát, bản sáng 
tác nhạc, cơ hội chơi DJ và hơn thế nữa. 

Sau khi hoàn thành xây dựng, Trung Tâm Thanh Niên Cộng Đồng Sportsplex sẽ mở cửa vào 
năm 2023 cung cấp một điểm đến cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 14 đến 29 để sáng tạo, 
kết nối và hỗ trợ lẫn nhau. 

Sau khi hoàn thành việc cải tạo Trung Tâm Thanh Niên, các sáng kiến tiết kiệm năng lượng 
mới sẽ bắt đầu. Sportsplex sẽ được trang bị thêm với các dự án xây dựng tiếp theo để đáp 
ứng mục tiêu trung hòa carbon của tòa nhà. Nhiều trung tâm giải trí của Brampton chiếm gần 
50% lượng phát thải khí nhà kính (GHG) của Thành Phố. 

Thành Phố Brampton đã chọn Susan Fennell Sportsplex để trang bị thêm thiết bị nhằm đạt mục 
tiêu trung hòa carbon vì trung tâm giải trí này phát thải khoảng 1.100 tấn carbon dioxide mỗi 
năm, tương đương với lượng khí thải GHG do 238 xe ô tô tạo ra. Hầu hết các thiết bị phục vụ 
chính cho tòa nhà tại cơ sở này cũng đã hết tuổi thọ. 

Tìm hiểu thêm về dự án này tại Brampton.ca. 
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