
 Thorncliffe Parkمرکز اسالمی جدید در 

برای   Ontario Lineبعنوان بخشی از پروژه   Metrolinx) و ISTجامعھ اسالمی تورنتو (
بھ یک مرکز اسالمی جدید در   Overlea Boulevard 20تبدیل ساختمان موجود در نشانی 

 نمایند. با ھم ھمکاری می   Thorncliffe Parkمحلھ 

 ھای مرکز جدید:امکانات و ویژگی 

  فضای پنج برابر بزرگتر از مرکز فعلیIST  4در Thorncliffe Park Drive   برای
 پاسخگویی بھ توسعھ جمعیت محلی؛ 

  ھای جوانان، یک سالن ورزش  مجموعھ امکانات جدید کھ فضایی مناسب برای فعالیت
 ھای آموزشی خواھد داشت؛برنامھجدید و 

  ھا؛شده برای نماز و عبادت خانمفضای بھتر و بھسازی 
  فوت مربع فضای اضافی برای استفاده بعنوان یک کانون و مرکز جھت   24000تا

 Ontarioشان تحت تأثیر پروژه کسب و کار و سازمان محلی کھ امالک 19حداکثر 
Line قرار گرفتھ است؛ 

  تی کھ برای نخستین بار بھ مسجد امکان ارائھ خدمات تدفین اسالمی در  امکانات و تسھیال
  دھدمی  Thorncliffe Parkمحلھ 

 

یافتھ کھ  انداز جامعھ اسالمی تورنتو را برای مرکزی جدید و توسعھاین مرکز جدید دیدگاه و چشم
در فاصلھ   Flemingdon Parkو   Thorncliffe Parkرسانی بھ محالت ظرفیت خدمات

داشتھ   Ontario Lineدر متروی  Thorncliffe Stationکمی از ایستگاه آینده 
 سازد.باشد،برآورده می 

 Ontario Lineاجمالی درباره  نکاتی

 Ontario Line  ایستگاه است کھ از   15کیلومتری با  15.6یک خط متروی
Exhibition Place شود، از قلب داون تاون عبور کرده و تمام مسیر را تا  شروع می

Ontario Science Centre پیماید و در  میThorncliffe Park  و
Flemingdon Park  .ایستگاه خواھد داشت 



 مرکز نگھداری و انبارداری Ontario Line   کھ محل نگھداری و استقرار قطارھا و
و در   Thorncliffe Parkتمیز و ایمن ساختن آنھا برای مشتریان خواھد بود در 

 Ontarioاندازی در آنجا قرار دارد. با راه ISTگردد کھ مرکز فعلی ای واقع میمنطقھ 
Line  ید بھ محلھ اضافھ خواھد شد.شغل جد 300بیش از 

 Ontario Line  زمان رفت و آمد بینThorncliffe Park   و داون تاون تورنتو را تا
گزینھ رفت و   40دقیقھ کاھش خواھد داد. این خط ھمچنین با متصل شدن بھ بیش از  15

 Eglinton، خطوط متروی موجود، GOآمد دیگر، شامل قطارھای محلی 
Crosstown LRTرانی و تراموای محلی از تراکم جمعیت در ط اتوبوس ، و خطو

 خطوط حمل و نقل عمومی موجود شھر خواھد کاست.
  ایستگاهThorncliffe  خواھد توانست: 2041تا سال 

 12800 نفر را در فاصلھ پیاده از خطوط حمل و نقل عمومی قرار دھد؛ 
 نفر را از ایستگاه عبور دھد  3100ترین ساعت رفت و آمد حدوداً در شلوغ

نفر از آن پیاده  1100خواھند شد و  Ontario Lineنفر سوار  2100(
نفر آنھا در حال ترانسفر بھ یا از یک خط حمل و نقل دیگر  500شوند) و می

 ھستند؛
  شغل در منطقھ متصل شود. 3000بھ 

 

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

