
 کې نوی اسالمي مرکز Thorncliffe Parkپھ 

 Islamicپروژې د یوې برخې پھ توګھ، د ټورنټو اسالمي ټولنھ ( Ontario Lineد 
Society of Toronto، IST او (Metrolinx  20پھ ګډه سره کار کوي چې پھ  

Overlea Boulevard  کې یوه موجوده ودانۍ پھThorncliffe Park   کې پر یوه اسالمي
 مرکز واړوي.

 دا مرکز بھ الندې برخې ولري:

  4پھ Thorncliffe Park Drive  کې بھ دIST   لھ اوسني مرکز څخھ پنځھ برابره
 زیاتھ ساحھ ولري چې لھ مخ پر زیاتٻدونکې ټولنې څخھ مالتړ وکړي؛

  د ځوانانو د فعالیتونو، نوي جمنازیوم او تعلیمي پروګرامونو لپاره یو شمٻر اسانتیاوې؛ 
  د ښځو لپاره د لمانځھ ښھ او غوره ځای؛ 
  ولنې څخھ چې د ملکیتونھ یې د  فټ مربع پورې اضافي ساحھ چې لھ ھغې ټ  24,000تر

Ontario Line  پورې محلي کاروبارونو او   19پالنونو لھ املھ اغٻزمن شوي دي، تر
 سازمانونو لپاره بھ د یوه مرکز پھ توګھ کار وکړي؛

   داسې آسانتیاوې چې پر بنسټ بھ یې پھ لومړي ځل بھ جومات وکړالی شي چې پھ
Thorncliffe Park ریقھ د جنازې مراسم وړاندې کړي؛ټولنھ کې پھ اسالمي ط  

 

دا نوی مرکز د یوه نوي او پراخھ مرکز لپاره د ټورنټو اسالمي مرکز لیدلوری درک کوي چې پھ  
Thorncliffe Park  اوFlemingdon Park  کې ټولنو تھ خدمت وړاندې وکړي؛ دغھ مرکز

 تمځي څخھ یو څو ګامھ لرې وي.   Thorncliffeمیټرو لھ  Ontario Lineبھ د 

 پھ اړه لنډ معلومات:  Ontario Lineد 

  دOntario Line 15.6  تمځایونو درلودونکې د میټره کرښھ ده   14کیلومتره اوږد د
څخھ پیلٻږي، د ښار لھ زړه څخھ تٻرٻږي او تر  Exhibition Placeچې لھ 

Ontario Science Centre   (انټاریو د ساینس مرکز) پورې رسٻږي؛ دا پھ
Thorncliffe Park  اوFlemingdon Park  .کې ھم تمځایونھ لري 



   دOntario Line  چٻرتھ چې رٻل ګاډي درٻږي او ساتنھ  مراقبت او ساتنې مرکز، د
 Thorncliffeترې کٻږي تر څو زموږ د پٻرودونکو لپاره پاک او خوندي شي، بھ د 

Park  چې د پھ ھغھ ساحھ کې ويIST  اوسنی مرکز پکې واقع دی. دOntario Line  
 نوې دندې راوړي.  300پروژه چې تکمیل شي، نو ټولنې تھ بھ ورسره 

  دOntario Line   بھ دThorncliffe Park  15او ټورنټو ښار زړه ترمنځ واټن بھ  
 دقیقو تھ را ټیټ کړي. دا بھ ھمدارنګھ خلک پھ ټول ښار کې پھ موجوده ټرانزیټ کرښو

زیاتو د سفر لھ انتخابونو   40کې لھ ګڼې ګوڼې څخھ خالص کړي، د دې لپاره دا کرښھ تر 
 Eglinton Crosstownسیمھ رٻل ګاډو، موجوده میټرو ګانو،   GOسره وصل ده؛ د 

LRT.او محلي بس او برٻښنایي بسونو د کرښو پھ ګډون ، 
  پورې بھ  2041ترThorncliffe  :تمځی 

 12,800  ترانزیت لپاره راوړي؛ خلک بھ د 
  ًخلک د سفر تر ټولو بوخت ساعت کې لھ دغھ تمځي څخھ تٻر شي   3,100تقریبا

بھ ترې ښکتھ کٻږي)،   1,100تھ پورتھ کٻږي او  Ontario Lineبھ د  2,100(
تنھ داسې وي چې یا بھ لھ دغھ تمځي څخھ نورو کرښو تھ ځي   500پھ دوی کې بھ 

 تمځي تھ را انتقالٻږي. یا بھ ھم لھ نورو کرښو څخھ دغھ 
  دندو سره خلک وصل کړي. 3,000پھ سیمھ کې بھ 

 

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

