
 

 

 
 
 
 
 

 
 

لٹ  013 # نیب
ولیر یوریل ریگ ر یٹ شن ورک میف  آپ

 اسٹینڈنگ  پالیسی کمیٹی رپورٹ 
 

 2020جوالئی 10
________________________________________________________________________ 
 
 
 

 کے اسٹیک ہولڈرز کو لیوری ریگولیٹری فریم ورک آپشنز رپورٹ کی اشاعت سے آگاہ کرتا ہے۔یہ بلیٹن صنعت 
ہی ئ  ورٹ 51 جوال ٹیمک ،وک ھدب 2020 یرپ ڈیا یون روٹ ن ٹویپ سز )س ک سرو  قلعتم ےس )سیا یپ ی

سٹ گیا ڈن ال ن م یسیپ ے گ یک شیپ ےنماس ےک )یس یپ سیا) یٹیک  ۔یجائ
 

ریگولیٹری فریم ورک آپشنز کی رپورٹ اور اٹیچمنٹ تک رسائی مندرجہ ذیل لنک کے ذریعے کمیٹی کے اجالس کا ایجنڈا، لیوری 
 حاصل کی جاسکتی ہے۔

-8737-452f-084d-calgary.escribemeetings.com/Meeting.aspx?Id=df593e89-https://pub
7ad13c1f37ff&Agenda=Agenda&lang=English 

 

 کمیٹی میں پیش کرنا
وبائی مرض کے دوران، ہم عوام کو کمیٹی اور کونسل کے اجالسوں میں دور سے شرکت کے اختیارات  COVID-19موجودہ 

 کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس میٹنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ یہ کرسکتے ہیں: فراہم
 

  کو استعمال کرتے ہوئے کمیٹی کے اجالس کی پیروی کریںبراہ راست اسٹریم http://video.isilive.ca/calgary/live.html 

 رائیں حریری جمع ک ے ت رک عمال ک ت س ا ا ارم ک  public submission form.عوامی جمع  ف

  کمیٹی میں بات کرنے کے لئےpublicsubmissions@calgary.ca  پر ای میل کے ذریعہ سٹی کلرک کے دفتر سے رابطہ کریں۔

کے دوران عوام کمیٹی کے سامنے پانچ منٹ کے لئے پیش کرسکتے ہیں۔ اگر  براہ کرم نوٹ کریں، عوامی ایجنڈا کو عوامی سماعت کے حصہ
 ا ۔گآپ بولنا چاہتے ہیں تو، براہ کرم اپنی رائے کو رپورٹ میں شامل امور تک محدود رکھیں اور تجویز کردہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جاے

 
زہ م یوریل         اےال جائ پورٹ ب س ران ے  ںیٹ ٹ ک ت اور ان پ شرک کر ش ا  ئے آپ ک ہیل  ۔
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ور ر یک ورٹ  پ
م ائ قام چ ق ٹر یوریل فیم ک پ س  ان

گریک م یل ٹیک سٹ یون ڈرڈیا  ن
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