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 اولمپک پالکیڈ لیک ملین $104 پہلے سے  گیمز یونیورسٹی ورلڈ FISU 2023 پلیسیڈ لیک  نے HOCHUL گورنر
  کیا  اعالن کا تکمیل کی  آرائش و تزئین  کی سنٹر

      
 کے مستقبل جگہیں، نئی کی کھانے کھانا اور  فروشی  خوردہ بہتریاں، میں سہولیات  کی کھیلوں سرمائی میں اس

  ہیں شامل بہتریاں میں کرنے بلند کو  معیار کے ماحولیات لیے کے  شہروں میزبان
   

  گا کھلے میں سنٹر اولمپک پلیسیڈ جھیل  کل میوزیم اولمپک پلیسیڈ لیک شدہ  تجدید نیا
   

  یے دستیاب ہ یہاںورلڈ یونیورسٹی گیمز کے ٹکٹ  FISU 2023لیک پلیسیڈ 

   
   

ورلڈ یونیورسٹی گیمز سے پہلے لیک پلیسیڈ اولمپک سنٹر    FISU 2023نے آج جھیل پلیسیڈ   Kathy Hochulگورنر 
کو منعقد ہوں گے۔ ریاست   2023جنوری،   22تا  12$ ملین کی تزئین و آرائش کی تکمیل کا اعالن کیا، جو 104کی 

نیو یارک اولمپک ریجنل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے مکمل کی گئی تزئین و آرائش میں اولمپک سینٹر کی سال بھر  
کی سہولیات کے ساتھ ساتھ ایک بالکل نئی ریٹیل شاپ، انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ ایریا، اور مکمل طور پر اپ ڈیٹ  

دسمبر کو کھلے گا۔ ایک ساتھ، یہ اپ گریڈز گیمز   8شدہ لیک پلیسیڈ اولمپک میوزیم شامل ہیں، جو کل بروز جمعرات 
اور لیک پلیسیڈ میں مستقبل کے موسم سرما کے کھیلوں کے  کے لیے حتمی تیاریوں کی تکمیل کی نشاندہی کرتے ہیں

   مقابلوں میں معاونت کریں گے۔
    

"لیک پلیسیڈ اولمپک سینٹر کی تبدیلی، اس عالقے کی سرمائی کھیلوں کی بھرپور تاریخ کو خراج تحسین ہے اور آنے 
گورنر  والی دہائیوں تک موسم سرما کے کھیلوں کے عالمی مقام کے طور پر اس کی حیثیت کو مستحکم کرتی ہے،" 

Hochul نیو یارک باضابطہ طور پر پوری دنیا سے آنے "اس تزئین و آرائش کے اب مکمل ہونے کے بعد  نے کہا۔ ،
والے کھالڑیوں اور شائقین کو اگلے سال کے ورلڈ یونیورسٹی گیمز میں خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے۔ میں اگلے 

مہینے نئے میدانوں، دکانوں اور کھانے کے عالقوں کو ذاتی طور پر دیکھنے کی منتظر ہوں، اور میں نیو یارک کے  
شندوں کو زندگی میں ایک بار ہونے والے اس کھیل کے ایونٹ کے لیے اپنے ٹکٹ خریدنے کی ترغیب دیتی  تمام با
   ہوں۔"

  
روزہ ملٹی ونٹر اسپورٹس ایونٹ اور تعلیمی میلہ ہے، جس   11ورلڈ یونیورسٹی گیمز ایک  FISU 2023لیک پلیسڈ 

میڈل  86سرمائی کھیلوں اور  12کھالڑیوں کے  1,500یونیورسٹیوں سے  600سے زیادہ ممالک اور  50میں 
   دستیاب ہیں۔  یہاںایونٹس میں حصہ لینے کی توقع ہے۔ گیمز کی ٹکٹس 

   
ہرب بروکس   1980کے ذریعے کی جاتی ہے، میں  ORDAاولمپک سینٹر کی تزئین و آرائش، جس کی دیکھ بھال 

اسپیڈ اسکیٹنگ اوول کی تعمیر نو، ایک اپ گریڈ   James C. Sheffieldجیک شیا ایریناز کی بحالی،  1932اور 
پنڈال کے مریکل پالزہ میں اب ایک   مل ہیں۔شدہ ریفریجریشن پالنٹ، اور بڑے، نئے ڈیزائن کردہ مہمانوں کی جگہیں شا

نئی ریٹیل شاپ بھی ہوگی جہاں زائرین تحائف اور یادگار چیزیں خرید سکتے ہیں اور رومرز کیفے میں انڈور اور آؤٹ 
    ڈور ڈائننگ کے لیے جگہ اڈیرونڈیک ہائی پیکس کے ناقابل یقین نظاروں کے ساتھ لے سکتے ہیں۔
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اولمپک سینٹر میں نئے تجدید شدہ لیک پلیسیڈ اولمپک میوزیم کو بھی رکھا جائے گا، جو سرمائی اولمپک یادگاروں کی  
تصورات، تجرباتی سیکھنے   3Dدنیا کے سب سے بڑے مجموعوں میں سے ایک ہے۔ میوزیم میں انٹرایکٹو ڈسپلے، 

پلیسڈ کے سرمائی کھیلوں کی بھرپور تاریخ اور جرات   کی نمائشیں، اور دلکش ڈسپلے اور نمونے شامل ہیں جو کہ لیک
   مندانہ مستقبل کی کہانیاں سنانے میں مدد کرتے ہیں۔

  
اولمپک سنٹر ملک کی نمایاں کھیلوں کی سہولیات میں سے ایک ہے اور لیک پلیسیڈ اور نیو یارک کے شمالی ملک کے  

کے اولمپک کھیلوں کی میزبانی   1980اور   1932اولمپک سینٹر نے عالقے کے لیے لنگر کے طور پر کام کرتا ہے۔ 
نے عالمی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے پانچ   Eric Heidenکی، جہاں برف پر مشہور معجزہ ہوا اور جہاں اسپیڈ اسکیٹر 

گر  ورلڈ یونیورسٹی گیمز کے دوران، اولمپک سنٹر افتتاحی اور اختتامی تقریبات، ف FISUسونے کے میڈل جیتے۔ 
اسکیٹنگ، اسپیڈ اسکیٹنگ، شارٹ ٹریک اسپیڈ اسکیٹنگ، اور مردوں اور خواتین کے آئس ہاکی میڈل راؤنڈز کا مقام  

   ہوگا۔
   

$ ملین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی  550کی سہولیات میں  ORDAپچھلے چھ سالوں میں، ریاست نیو یارک نے  
مل ہے، تاکہ اس عالقے کو موسم سرما کے کھیلوں کی عالمی  $ ملین بھی شا104ہے، جس میں اولمپک سنٹر میں 

منزل کے طور پر تبدیل کرنے میں مدد ملے۔ عالمی معیار کے تجربات اور مقابلوں کو فراہم کرتے ہوئے یہ مقامات  
گزشتہ موسم سرما میں، نیو یارک نے   تقریبات، کھالڑیوں کی تربیت اور تفریح کے لیے سال بھر کھلے رہتے ہیں۔

$ 16.1ملین مہمانوں کا استقبال کیا، جس سے، آنے والے مہمانوں کی براہ راست خرچ کردہ رقم کی مد میں  68.5
   تھا۔ کیا اعالنسکی سیزن کے آغاز کا  2023-2022نے گزشتہ ماہ  Hochulبلین سے زیادہ حاصل ہوئے۔ گورنر 

   
FISU   ،ورلڈ یونیورسٹی گیمز کے میزبان شراکت دار کے طور پرORDA   نے ان مقامات پر پائیداری کے اہم

اقدامات نافذ کیے ہیں جو زیادہ تر مقابلوں کی جگہ ہوں گے۔ گیمز کا سیو ونٹر اقدام ماحولیاتی پائیداری کے بارے میں 
رلڈ یونیورسٹی کانفرنس ہے، جہاں مقررین موسمیاتی تبدیلیوں کو  تعلیم اور آگاہی فراہم کرتا ہے۔ گیمز کا ایک اہم پہلو و

کم کرنے میں مدد کے لیے ضروری اقدامات اور اعمال کے بارے میں معلومات پیش کریں گے۔ میزبان شراکت دار  
اور ریاست نیو یارک مل کر ماحول سے وابستگی کے ساتھ مستقبل کے واقعات کے لیے ایک نیا معیار ترتیب دے  

   ہیں۔ رہے
  

Michael Pratt اولمپک عالقائی ترقیاتی اتھارٹی کے صدر اور ،CEO ،اولمپک عالقائی ترقیاتی اتھارٹی  ، نے کہا"
مقامات کی تبدیلیاں قابل ذکر رہی ہیں، جو مستقبل میں    دنیا کی پریمیئر اولمپک میراثی تنظیموں میں سے ایک ہے۔

ہمیں ریاست نیو یارک کے ان خصوصی اثاثوں پر   کھالڑیوں اور مہمانوں کے لیے ان کی اہمیت کو یقینی بناتی ہیں۔
   فخر ہے۔"

    
"اولمپک سنٹر  نے کہا،  Ross D. Leviایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کے نائب صدر اور سیاحت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر 

ورلڈ یونیورسٹی گیمز میں شرکت کرنے   FISUاور میوزیم میں ہونے والی بہتری اور اپ گریڈ نہ صرف آنے والے 
والے مہمانوں کے لیے ایک بہتر مہمان کا تجربہ فراہم کریں گے، بلکہ یہ عالقے کے سرمائی کھیلوں کی بھرپور  

 Iمیراث میں دلچسپی رکھنے والے دنیا بھر کے مسافروں کے مستقبل کے دوروں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ 
LOVE NY  ہمارےORDA  کے ساتھ شراکت داری جاری رکھنے کے منتظر ہیں تاکہ نئے طریقے دکھائے  ساتھیوں

  جائیں جن سے مہمان ریاست نیو یارک میں سونے کے میڈل کے تجربے کا حصہ بن سکتے ہیں۔"
   

Ashley Walden 2023، لیک پلیسیڈ FISU   ورلڈ یونیورسٹی گیمز آرگنائزنگ کمیٹی کے چیف آپریٹنگ آفیسر
یہ ایک بہت ہی خاص لمحہ ہے کیونکہ ہمیں میوزیم سمیت  اور لیک پلیسیڈ اولمپک میوزیم بورڈ کے رکن نے کہا، "

بورڈ ممبر میں میوزیم کو نئے مواد اور ڈسپلے   LPOMاولمپک سینٹر کے مستقبل کی ایک جھلک ملتی ہے، بطور  
دن رہ گئے   36ورلڈ یونیورسٹی گیمز میں صرف  FISUے ساتھ زندہ ہوتے دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ مزید برآں، ک

ہیں، میں بہت خوش ہوں کہ تمام شرکاء کو کھیلوں کی تاریخ کے اس منفرد نمونے کا تجربہ کرنے کا موقع ملے گا  
    مات پر تربیت اور مقابلہ کرتے ہیں۔"جیسے مقا Phil Mayerاور  Eric Heiden، Mike Eruzioneکیونکہ وہ 
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ورلڈ یونیورسٹی گیمز ہمارے عالقے میں الکھوں   FISU 2023"لیک پلیسیڈ نے کہا،  Dan Stecریاستی سینیٹر  
اولمپک سنٹر کی تزئین و آرائش اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اہم تھی کہ لیک پلیسیڈ  دیکھنے والے الئیں گے۔ 

تاریخ   کھیلوں کے لیے تیار ہے۔ تزئین و آرائش مکمل ہونے کے بعد، شرکاء اور زائرین یکساں طور پر ہماری اولمپک
  تخلیق کر سکیں گے۔" کا تجربہ کر سکیں گے اور آنے والے گیمز کے ساتھ، اپنی ایک نئی دلچسپ تاریخ 

   
"ریاست نیو یارک، اولمپک عالقائی ترقیاتی اتھارٹی، اور بہت سے اسٹیک  نے کہا،  Matt Simpsonرکن اسمبلی 

ہولڈرز جو ایک حقیقی عالمی معیار کی جگہ بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے عالمی معیار کی  
کہ تمام نیو یارک کے  آسانی اور ماحولیاتی ذمہ داری کے لیے ایک بین االقوامی معیار قائم کرنا ایک ایسا کارنامہ ہے 

باشندوں اور ملک بھر کے شہری اس پر فخر کر سکتے ہیں۔ یہ کہ ہم نے پوری دنیا کے کھالڑیوں کے لیے مقابلہ  
کرنے اور ان کے خوابوں کو سچ ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے ایک ایسا قابل ذکر ماحول بنایا ہے جس سے ہم سب مل  

ایک تاریخی لمحہ ہے اور میں اس موقع کو دیکھنے کے لیے بہت خوش  کر بانٹ سکتے ہیں۔ یہ نیو یارک کے لیے 
   ہوں۔"

  
کے سرمائی اولمپکس نے لیک پلیسیڈ کو نقشے پر   1980اور  1932"نے کہا،   Art Devlinلیک پلیسیڈ کے مییر 

گیمز ایک اتپریرک رہے ہیں جس نے ہمارے گاؤں کی مین اسٹریٹ، نجی انفراسٹرکچر، اور کھیلوں   FISUرکھا ہے۔ 
کی سہولیات میں ضروری اپ گریڈ کیے ہیں، جو اب جدید ترین، عالمی معیار کے مقامات پر تازہ ہو گئے ہیں۔ یہ  

کے رہنما   Hochulیارک کے گورنر  بہتری آنے والے کئی سالوں تک عالقے کو فائدہ پہنچائے گی اور یہ ریاست نیو
میں ریاست کے مقامی بازو کے ذریعہ ممکن ہوئی ہے۔ مریکل پالزہ کی تکمیل اور میوزیم کے افتتاح   ORDAاور 

   کے ساتھ، لیک بالسیڈ دوبارہ دنیا کے استقبال کے لیے تیار ہے۔"
  

###  
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