
 

 

 
 
 

 
 

 004 #بلیٹن

 جائزہ  لیوری ٹرانسپورٹ بائالو 
 ہم نے جو سنا :کیہولڈر رپورٹ ب کیرپورٹ اور اسٹ یٹیکم یسیپال نڈنگیاسٹ

 2021 ،مارچ 1

 

 

 یآنے وال پیش میںجائزہ رپورٹ  بائالوٹرانسپورٹ  یور ی ل یشائع ہونے والکو 2021مارچ  5ہولڈرز کو  کیکے اسٹانڈسٹری  ٹنی بل ہی

  2021مارچ    10،  شامل ہے  ڈولیکا ش   سیفمجوزہ  اور    بائالوٹرانسپورٹ    یور یل  کردہ  ز یتجو   ںیجس م  ،رپورٹ  ہے۔  تاآگاہ کر   سے  اشاعت
 جائے گا۔ ایک شی( کے سامنے پSPS) یٹیکم یس یپال نڈنگی( سے متعلق اسٹCPSسروسز ) وکٹ  یپروٹ  نڈیا یونٹیبدھ کم بروز 

 

کے لئے  یلنک پر رسائ لیمندرجہ ذ چمنٹیجائزہ رپورٹ اور اٹ بائالوٹرانسپورٹ  یور یل جنڈا،یکے اجالس کا ا یٹیمارچ کو کم 5
 ہوں گے: ابیدست

minutes.html-services/agenda-clerks/legislative-https://www.calgary.ca/ca/city 
 

 کرنا شیکو پی ٹیکم یسیپال نڈنگیاسٹ
 

 ۔ںیفراہم کر رہے ہ اراتیدور سے شرکت کے اخت ںیاور کونسل کے اجالسوں م یٹیوبا کے دوران، ہم عوام کو کم 19-ڈموجودہ کوو  
 :ںیکرسکتے ہ ہیتو آپ  ںیشرکت چاہتے ہ ںیممیٹینگ اگر آپ اس 

• http://video.isilive.ca/calgary/live.html ۔ںیکر  یرویپ یاجالس ک یٹیکا استعمال کرتے ہوئے کم  میاسٹر  ویالئ 
• c submission formpubli  ۔ںید یعرض یر یکا استعمال کرتے ہوئے تحر  
کلرک  یسٹ عہیکے ذر  لیم یپر ا publicsubmissions@calgary.ca لئےکے اندراج کے الیتبادلہ خ ںیاجالس م یٹیکم •

پانچ منٹ میں پیش   میںحصے کے دوران کمیٹی  یعوامی سماعتکو براہ کرم نوٹ کریں، عوام ایجنڈا آئٹم  ۔ںیکے دفتر سے رابطہ کر 
ہیں تو، براہ کرم اپنی رائے رپورٹ میں شامل امور اور جن سفارشات پر بحث کی جارہی ہے ان   چاہتے ااگر آپ بولن کرسکتے ہیں۔

 محدود رکھیں۔ہی تک 

 ہم نے جو سنا :ک یہولڈر رپورٹ ب ک یٹاس
 

کے  شمولیت اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت کا عمل اب مکمل ہوچکا ہے۔ 2فیز  Q4 2020جائزے کی حمایت کے لئے  بائالولیوری ٹرانسپورٹ  

 ۔ںیشامل ہ ںیم رپورٹ ہم نے جو سناہولڈر  کیہولڈرز سے جمع کردہ آراء اسٹ کیکے اسٹ انڈسٹریعمل کا خالصہ اور 

 ۔ ںیکھیدپر  Calgary.ca معلومات کے لئے، براہ کرم یجائزے سے متعلق اضاف بائالوٹرانسپورٹ  یور یل
 ہے ابیدست پر  Calgary.ca یبھ ںیاور اردو م ی، پنجابی، ہندیامہار  ٹنیبل ہی

 پر  ltsengagement@calgary.caتو، براہ کرم  وںسواالت ہ دیمز  متعلقے س جائزے  بائالوٹرانسپورٹ  یور یاگر آپ کے پاس ل
 ۔ںیرابطہ کر 

 ۔ہیپٹ کے لئے آپ کا شکر  نشرکت اور ا   ںیجائزہ م بائالوٹرانسپورٹ  یور یل

 ،مخلص

      
 حیعبد الرف

 انسپکٹر یوریل فیچ 
 ا سٹنڈرڈز   یونٹیکم ی لگریک
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