
 المركز اإلسالمي الجدید في ثورنكلیف بارك

)  IST، تدخل الجمعیة اإلسالمیة في تورنتو ((Ontario Line)كجزء من مشروع أونتاریو الین 
  Overlea Boulevard 20) في شراكة لتحویل مبنى قائم في Metrolinxومیترولینكس (

 إلى مركز إسالمي جدید في حي ثورنكلیف بارك. 

 مواصفات المركز الجدید: 

  4توفیر مساحة أكبر بخمس مرات من مرفق الجمعیة اإلسالمیة في تورنتو الكائن في  
Thorncliffe Park Drive .لدعم مجتمع متناٍم 

  ،وصالة ألعاب  تقدیم مجموعة من الخدمات الجدیدة التي ستوفر مساحة ألنشطة الشباب
 ریاضیة جدیدة، وبرامج تعلیمیة. 

 .إتاحة مساحات مطورة بشكل أفضل للنساء من أجل الصالة 
  منظمة  19قدم مربع كحاضنة لما یصل إلى   24,000توفیر مساحة إضافیة تصل إلى

 ومؤسسة تجاریة محلیة في المجتمع، والتي تتأثر ممتلكاتھا بخطط أونتاریو الین. 
 ح للمسجد، ألول مرة، بتقدیم خدمة الجنائز اإلسالمیة في حي ثورنكلیف  التزوید بمرافق تسم

  بارك.

 

یحقق ھذا المركز الجدید رؤیة الجمعیة اإلسالمیة في تورنتو كمرفق جدید وموسع یمكن أن یخدم  
أحیاء ثورنكلیف بارك وفلیمینغدون بارك، وكلھا على بعد خطوات فقط من محطة ثورنكلیف  

 المستقبلیة في مترو أنفاق أونتاریو الین. 

 حقائق سریعة عن أونتاریو الین 

  محطة، یمتد من ساحة   15كیلومتر و  15.6یُعد أونتاریو الین خط مترو أنفاق بطول
) وحتى مركز وسط المدینة، وعلى طول الطریق إلى  Exhibition Placeالمعرض (

 ثورنكلیف بارك وفلیمینغدون بارك.   مركز أونتاریو للعلوم، بما في ذلك المحطات في
  ألونتاریو الین، مكاناً إلیواء القطارات وصیانتھا إلبقائھا   والتخزین مرفق الصیانةسیكون

نظیفة وآمنة لعمالئنا، في ثورنكلیف بارك في المنطقة التي یقع فیھا مرفق الجمعیة اإلسالمیة  
وظیفة جدیدة   300في تورونتو الحالي. عند تشغیل أونتاریو الین، سیتم إتاحة ما یزید عن 

 للمجتمع.

https://www.metrolinxengage.com/en/content/ontario-line-neighbourhood-updates-north-thorncliffe-park-maintenance-and-storage-facility#:%7E:text=the%20year%202041-,Maintenance%20%26%20Storage%20Facility,-The%20maintenance%20and


 اریو الین أوقات التنقل بین ثورنكلیف بارك ووسط مدینة تورنتو بما یصل إلى  سیختصر أونت
دقیقة. كما أنھ سیوفر للناس الراحة من االزدحام على خطوط النقل الحالیة عبر المدینة   15

اإلقلیمیة   GOخیار آخر للسفر، بما في ذلك قطارات  40من خالل االتصال بأكثر من 
وخطوط الحافالت والترام   Eglinton Crosstown LRTومترو األنفاق الحالي وخط 

 المحلیة. 
  ستقوم محطة ثورنكلیف بما یلي: 2041بحلول عام ، 

  شخص على مسافة قریبة من العبور. 12,800جلب 
  عمیل یمرون عبر المحطة خالل ساعات السفر  3,100ستشھد المنطقة ما یقرب من

من أونتاریو الین)، مع انتقال  ینزلون  1,100یصعدون و  2,100األكثر ازدحاًما (
 منھم إلى أو من وسیلة نقل أخرى.  500

  وظیفة في المنطقة.  3,000تأمین 

 


