
 درج ذیل جگہوں پر 20,000 سے زیادہ تفریحی 

پروگرامز، کالسز اور تقریبات ساالنہ منعقد ہوتے ہیں:

 13 تاالب )پولز( 14 کھیل کود کے )ایتھلیٹک ( پارکس 
 19 میدان )اریناز( 2 تفریحی مراکز 5 گولف کورسز 

2 آرٹ سینٹرز

311 پر 830,000 سے زیادہ شہر 
کی معلومات اور خدمات کی درخواستوں کا 

جواب دیا جاتا ہے

آپ کے سٹی ٹیکس کے 
ڈالرز کیلگری کو ایک بہترین 

رہائیشی جگہ بناتے ہیں

برقرار رکھنا

1,100 کھیل کے میدان
475 فٹ بال کے میدان

430 بیس بال کے 
)diamonds( ڈائمنڈز

87,000 سے زیادہ 
ضابطہ تعلیم )بائی الء 

ایجوکیشن( اور تعمیل 

پر رد ّعمل

 10,000
ہیکٹرس 

پارک لینڈ اور 

قدرتی عالقے 

 16,000
کلومیٹر سڑک، 

1,046کلومیٹر 
فٹ پاتھ اور راستوں کو برقرار 

رکھنا اور برف صاف کرنا

آپ کے رہائشی ٹیکس کے ڈالر کہاں جاتے ہیں*

دن کے 
چوبیس گھنٹے اور ہفتے 
کے ساتوں دن پولیس، 

آگ )فائر( اور ہنگامی 

)ایمرجنسی( ردعمل 

* تقریباً 

166 سے زیادہ بسوں اور 
سی- ٹرین کے راستوں 

کے ساتھ محفوظ، 

موثر اور قابل اعتماد 

پبلک ٹرانزٹ 

اس کا 35% 
حکومت البرٹا 
کو فنڈ کرتا ہے

اس کا %65 سٹی 
آف کیلگری کو 

فنڈ کرتا ہے
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آپ کےآراء کی رہنمائی سے کئی شعبوں میں سروس کی 

بہتری ہوئی ہے بشمول:

قابل استطاعت رہائش
 300 نئے گھروں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے 

جو کیلگری کے1,200 باشندوں کی مدد کریں گے 

عوامی تحفظ
56 فائر فائٹرز، ٹرانزٹ سیکیورٹی اور ڈاون 

ٹاؤن پارک کی سیکیورٹی 

برف باری کے دوران گرنے والے برف اور 
منجمدبرف کو قابو میں رکھنا

بہتر طور پرسڑک اور فٹ پاتھ کی صفائی 

شہر کے مرکز )ڈاؤن ٹاؤن( کی حکمت عملی
ہمارے شہر کی اقتصادی بحالی اوربازیابی 

میں مدد کے لیے سرمایہ کاری 

اس سال ہم نے جو بھی خدمات کی بہتری کی ہے ان 
 calgary.ca/ourfinances ،کے بارے میں مزید جانیں

مالحظہ کریں 

 (Tax Instalment ٹیکس قسط ادائیگی پروگرام
Payment Program (TIPP))

بجٹ سازی کو آسان بنائیں، اپنا پراپرٹی 

ٹیکس ماہانہ ادا کریں

calgary.ca/TIPP پر جانیں کہ ہر جنوری اور جوالئی میں 
آپ کی ٹی آئی پی پی )TIPP( کی قسطوں کی ایڈجسٹمنٹ 

کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے

سٹی کی سرمایہ کاری کی جھلکیاں

اہم معلومات یہاں بھی دستیاب ہیں:

اپنے پراپرٹی 
ٹیکس بل کے 

تفصیلی تجزیے کے 
 calgary.ca/لیے 
 taxcalculator

مالحظہ کریں
صوبائی اور سٹی ٹیکس   •

میں تبدیلیاں

اپنے ساالنہ ٹیکس کا   •
حساب لگائیں

جانیں کہ آپ کے ٹیکس   •
ڈالر زسٹی سروسز میں 

کہاں لگائے جاتے ہیں


