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1 – INTRO WEB CONTENT 

 منظر سمطالعہ کا پ

80 Avenue N.E. 

یا سٹرکچر پالن )اے ایس پی( کی منظوری دی، جس میں اء میں، سٹی کونسل نے ایسٹ 2018  Stoney Trailاپر .Avenue N.E 80سٹونی ایر

پاس کے منصوبے شامل ہیں۔  تک فائر سروس کے  ایریا یسٹونا سٹیسے لے کر ا 32 شنیمقصد اسٹ یادیمجوزہ اوور پاس کا بنکے پار ایک اوور

یزکیا گیا تھاکہضرورت سمجھا جاتا تھ کیاوور پاس کو اکیلئے  نےید یردعمل کے اوقات کو کم کرنا تھا اور عالقےکو ترق اوور پاس راہداری  ا۔ یہ تجو

عام مقصد  یلئےککے بعد،کچھ کونسلرز نے اوور پاس  یمنظور یک یپ سیاے ا۔ یپیدل چلنے والوں، اور سائیکل سواروں کو بھی سہولت دے گ

/ سے براہ راست کو Stoney Trailاوور پاس ا .Avenue N.E 80 ۔ایکا اظہار ک یدلچسپ ںیم تیصالح یکرنےک ڈجسٹیا یکو بھ فکیٹر یک

 کرے گا۔ ںیرابطے فراہم نہ

 80 Avenue N.E.ہے۔ وںیضرورت ک یاوورک یپرفالئ 

80 Avenue N.E.  ارت ہے۔ ضرو ںیتمام تصورات مکی اوور یفالئ کیاپرStoney Trail  کے مشرق میں مستقبل کی ترقی کیلئےکونسل کے

نہ ضرورت ہے۔ ترقی کا یہ عالقہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ الگ آزادا منٹ کے ہنگامی رسپانس کا وقت فراہم کرنےکیلئے فالئی اوورکی 7منظور شدہ 

یزکردہ حل   Avenue 80طور پر ہنگامی رسپانس اسٹیشن کیلئے درکار سرمائے اور اسے چالنے کے اخراجات کو سپورٹ کیا جا سکے۔ اسلئے، تجو

N.E.  اپرStoney Trail یلپر لگائےگا۔ کی ہ کیا، لگری فائر ڈیپارٹمینٹ نے متعدد مختلف روٹوں کا تجربکی کراسنگ تھی جس کا جزوی سرمایہ ڈیو

 فالئی اوور نے مطلوبہ رسپانس کا وقت پورا کیا۔ .Avenue N.E 80لیکن صرف 

64 Avenue N.E. 

64 Avenue N.E. یڈورکورل یعے ایک بڑی سڑک کے طور تعمیرکیاگیا تھا۔ روڈ وے کے مستقبلاکور ے ک سپرنگز اورٹاراڈیل کمیونٹیوں کے ذر

پر ایک انٹرچینج کی تعمیرکے ساتھ مشرق میں توسیع بھی شامل ہے۔ تاہم، انٹرچینجز کے درمیان کم سےکم  Stoney Trailامنصوبوں میں 

یمپس( اب  Stoney Trailافاصلے میں تبدیلیوں کا مطلب یہ ہےکہ  پر قابل عمل نہیں  .Avenue N.E 64سے جانے اور آنے والے رابطے )ر

پرفالئی اوورکیلئے نامزد  Stoney Trailاکو  .Avenue N.E 64سٹونی فنکشنل پالننگ مطالعہ میں اء ایسٹ 2007طور پر،ہیں۔ نتیجےکے 

 کیاگیا تھا۔

64 Avenue N.E.  یل فاصلپر مجوزہ فالئی اوورکو سٹی کے الن منصوبوں کیلئے منتخب کیا گیا ہے اور اسےکیلگری کے ٹرانسپورٹیشن پ یطو

 امل کیا گیا ہے۔کے حصےکے طور پر ش

 

2 – INTRO WEB CONTENT 

 کا مقصد مطالعہ

فالئی اوورکے قابل عمل ہونےکی جانچ کرنا ہے اور  Stoney Trailاپر  .Avenue N.E 64اور  .Avenue N.E 80اس مطالعے کا مجموعی مقصد 

 :ںیہ مندرجہ ذیلاہداف  یدیکلعالقےکیلئے ترجیحی نیٹ ورک کنکشن )کنکشنز(کا تعین کرنا ہے۔ 



80 Avenue N.E.  64اور Avenue N.E.  پر مختلف فالئی اوور آپشنز کے قابل عمل ہونےکی تحقیق کرنا؛ 

تعین کرناکہ کون سے فالئی اوور آپشن )آپشنز( کو ترجیح دی جاتی ہے اور وہ اردگردکے ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک کے ساتھ کس طرح ضم ہوں یہ 

 گے؛  اور

 فالئی اوور کے ڈیزائن کو آگے بڑھانا جو )کم سےکم( فائر اور ہنگامی رسائی فراہم کرے گا۔ .Avenue N.E 80قلیل مدتی میں، 

 

3 – TIMELINE GRAPHIC 

 

 

4 – STUDY AREA GRAPHIC 



 

5 – WHAT WE HEARD “VIRTUAL BOARD”  



 

ُ
 
 نا جو ہم نے س

سے آراء جمع  کیلگری کے رہائشیوںاوور پر یفالئکے  .Avenue N.E 64اور  .Avenue N.E 80نے  یلگریکآف  ی، سٹںیم ء2020مارچ 

ُکیلئے کرنے
 
   ا ہے۔مندرجہ ذیل ٹیبل'جو ہم نے سنا' کا خالصہ بیان کرت۔ ایکا انعقادکانگیجمینٹ اور آن الئن  ونٹسیا انگیجمینٹپ دو پاپ ا

80 Avenue N.E. آل موڈزکراسنگ 

 فوائد

 اضافہ ںیاور رابطے م یتک رسائ کمیونٹیوںملحقہ 

 یرسائ کیلئے قوںیتمام طر  ؛یتک بہتر رسائ اتیسہول

 ضروری خدمات کیلئے بہتر رابطہ

 خدشات

 سفرکے وقت اور شور میں اضافہ

  پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کیلئےکم آرام

 سڑک کے موجودہ اوصاف اورکام کے ساتھ یکساں نہیں



یقوں کیلئے حفاظتی خطرات میں اضافہ  تمام طر

 قدروقیمت پر منفی اثرات یکدادیجائ

64 Avenue N.E. آل موڈزکراسنگ 

  فوائد

 یکم ںیم ڑیھب ُ یک فکیسڑکوں پر ٹر یبیقر یدوسر

 یرسائ کیلئے قوںیتمام طر  ؛یتک بہتر رسائ اتیسہول

 مطابقاورکام کے  خصوصیاتموجودہ  یسڑک ک

 خدشات

ین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں اضافہ  سفرکے وقت، شور اورگر

یادہ قیمتٹیکس   دہندگان کیلئے ز

 تک براہ  راست رسائی ہوگی Stoney Trailغلط فہمی کہ ا

 (Manmeet Singh Parkکمیونٹی کی سہولیات پر اثرات )ڈاگ پارک اور 

 

6 – WHAT WE DID “VIRTUAL BOARD”  



 

 حاتیترج یکپراجیکٹ 

ناعیمرحلےکے ذر یکے ابتدائ انگیجمینٹ یعوام ںیم ء2020مارچ 
 
 یک ینشاندہ یک تحایمتعدد ترج یککمیونٹی پر، ادیبن یک ‘ے، 'جو ہم نے س

بیاں اور ہ یگئ یم ورک اورتکنیکی رہنما خطوط کے ساتھ، ان ترجیحات کا استعمال، ہر مجوزہ آپشن کیلئے متعلقہ خو ے۔ سٹی کی پالیسی کے فر

 توازن کا اندازہ کرنےکیلئےکیا جائےگا۔

 حاتیترج یکپراجیکٹ 

 شنزیآپر فکیٹرثر ؤم

یںککو کم  ڑیھبُ   ر

یںوکسفر کے اوقات ک  م کر

 حفاظت

یںحفاظت کے حقیقی یا متصورہ خدشات کو کم ک  ر

یں - گاڑی  پیدل چلنے والوں کے امکانی تنازعات کوکم کر

 اثرات یونٹیکم



یں  رسائی اور پراپرٹی کی اقدار پر اثرات کوکم کر

 ںیاور شورکے اثرات کو کم کرے حجم ک فکیٹر

 رابطہ کمیونٹی کا

یں اضافہ ںیم یموڈل رسائ یتک ملٹ اتیسہول  کر

یں یوں، پیدل چلنے والوں، سائیکل سواروں کیلئے ترجیحی روٹس فراہم کر  گاڑ

 الگت

 کل الگت یک ر دیکھ بھالاو ری، تعمنئرنگیانج

 

7 – QUESTIONS 

 نہیں |پر غورکیاگیا ہے؟     ہاں  حاتیترج یآپ ک ایک

 ہے؟کم  ، توکیاںیاگر نہ

یں: 5سے  1براہ  کرم   کے پیمانے پر پراجیکٹ کی ترجیحات کی اہمیت کی درجہ بندی کر

 = بہت اہم[ 5  ں؛ی= اہم نہ 1] 

یشنز یفک آپر  مؤثر مجموعی ٹر

یںکم خدشات  حفاظتی  کر

یں کمیونٹی اثرات  کم کر

 ںیاضافہ کر ںیم ںویگاڑ -  رابطہ یونٹیکم

یں اضافہ ںیرابطے م یونٹیکم -سوار  کلیاور سائ ےچلنے وال دلیپ  کر

یں الگت  کم کر

 

8 – WHAT WE DID CONCEPT DEVELOPMENT “VIRTUAL BOARD”  



 

 ورکا ارتقاءتص  –  ایکُ  ایہم نےک

رہی اور اس  دونوں پرفالئی اوورکے تصورات کو تیارکر .Avenue N.E 64اور  .Avenue N.E 80آخری انگیجمینٹ ایونٹ کے بعد سے، پراجیکٹ ٹیم 

 کا جائزہ لے رہی ہے۔

 ڈیزائن کا معیار

  ڈیزائن کے متعدد معیارات کو پوراکرنےکی ضرورت ہے، جن میں وہ بھی شامل ہیں: اوران فالئی اوورزکیلئے ڈیزائن کو 

  Alberta Transportation[زائنی]برج ڈ 

  City of Calgaryکلیاور سائ کا چلنے والوں دلی]روڈ، پ ُ
 
 [زائنیوٹ ڈر

 Calgary Fire Department 

 Calgary Transit 

                       1مرحلہ نمبر 

یات پور مختلف تصورات  نیکراسنگ کے تکرنےکیلئےکون سے آپشنز قابل عمل تھے۔ی پہال مرحلہ یہ جائزہ لینا تھاکہ مندرجہ باالساری ضرور

 ارکئےگئے تھے۔یت



 2مرحلہ نمبر 

یفک استعمال کرے گی   آگے، یہ اندازہ  یفک کے حجموں سے وابستہ تبدیلی کتنی ٹر لگانےکیلئےکہ ہرکراسنگ اور اردگردکے عالقے میں ٹر

 ٹرانسپورٹیشن کا ایک ماڈل تیارکیاگیا۔

9 – WHAT WE DID CONCEPT DEVELOPMENT “VIRTUAL BOARD”  

 

 ورکا ارتقاءتص  –  ایکُ  ایہم نےک

یں کہ 3مختلف کراسنگ کے تین ) پر ایک فالئی اوور فائر اور ہنگامی خدمات کی سہولت  .Avenue N.E 80( تصورات تیارکئےگئے تھے۔ نوٹ کر

 کیلئے تمام تصورات میں ضروری ہے۔

 ے:ہ لیتصورات کا خالصہ مندرجہ ذ

 1 ر نمبرتصو

80 Avenue N.E.  اوور یفالئکیلئے  قوںیتمام طر  

64 Avenue N.E.  ر نہیںکوئی فالئی اوو 

 2 ر نمبرتصو



80 Avenue N.E.  اوور یفالئکیلئے  قوںیتمام طر 

64 Avenue N.E.  اوور یفالئکیلئے  قوںیتمام طر 

 3 ر نمبرتصو

80 Avenue N.E.   ،اوور یسوار فالئ کلیچلنے والے + سائ دلی، ٹرانزٹ، پای ایم ایسفائر  

64 Avenue N.E.  اوور یفالئکیلئے  قوںیتمام طر 

 

یشنز، حفاظت،کمیونٹی پر  یفک آپر مطالعہ کا اگال مرحلہ ان تصورات کی تخمینہ کاری ہوگا جو پراجیکٹ کی ترجیحات کی بنیاد پر ہوگا )ٹر

  ۔رائےکے منتظر ہیںاثرات، کمیونٹی کا رابطہ اور الگت(۔ ہم ان تصورات پر آپ کی 

 مددکرےگی۔یہ رائے تخمینہ کاری کے عمل میں ہماری  

 

10 – CROSSING SCENARIO 1 “VIRTUAL BOARD”  

 

 1کراسنگ کا منظرنامہ نمبر 



 - 80 Avenue N.E.اوور یفالئکیلئے  قوںیام طرتم  

 - 64 Avenue N.E. ر نہیںکوئی فالئی اوو 

گی۔  کیلئےکھلی ہوں فکیٹر یاور عوام قوںی، ٹرانزٹ، فعال طرای ایم ایسکراسنگ ہے۔ جو فائر، کی  نیپر دو ل .Avenue N.E 80 ںیاس تصور م

یفک کو  .Avenue N.E 64اس آپشن کے ساتھ، کراسنگ کی طرف  .Avenue N.E 80پر ایک کراسنگ تعمیر نہیں کی جائےگی اور تمام ٹر

 جائےگا۔ بھیجا

80 Avenue N.E. 

 :جو خدمت کرتی ہےکراسنگ  نیدو ل

 فکیٹر یعوام

 یرسائای ایم ایس ، فائر

 ٹرانزٹ

 سوار کلیچلنے والے + سائ دلیپ

64 Avenue N.E.   

 کوئی کراسنگ نہیں

 کراسنگ کیلئے مختص موجودہ اراضی کو دوسرے استعماالت کیلئے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔

 

 

11 – CROSSING SCENARIO 1 “VIRTUAL BOARD”  



 

 2کراسنگ کا منظرنامہ نمبر 

80 Avenue N.E. 

 کشنیکراسنگ کراس س نیدو ل

 کا منظر یبندمنصوبہ 

 

12 – CROSSING SCENARIO 1 “VIRTUAL BOARD”  



 

 1کراسنگ کا منظرنامہ نمبر 

 ابتدائی تخمینہ کاری

 فوائد

یب کمیونٹیوں کے درمیان آٹو نیٹ ورک کا بہتر رابطہ۔ .Avenue N.E 80کے مشرق اور مغرب میں  Stoney Trailا  کے قر

 ہوگا۔ ریاوور تعم یفالئ کیصرف ا ونکہیکم مہنگا )$( کراسنگ منظرنامہ ک

64 Avenue N.E.   موجودہ ڈاگ پارک اور ریاوورکے بغ یفالئپر ،Manmeet Singh Park اثرات نہیں ہوں گے۔  یپرکوئ 

 پر مستقبل کے فالئی اوورکیلئے مختص ہے، دوسرے استعماالت کیلئے دستیاب ہو سکتی ہے۔ .Avenue N.E 64اراضی، جو اس وقت 

 سمجھوتے

80 Avenue N.E.  یفک  پر اور فالئی اوور سے متصل چوراہوں پر اضافی ٹر

64 Avenue N.E. پرکوئی فالئی اوور نہیں جو اStoney Trail  کی ٹرانزٹ کی تعداد، ہنگامی خدمات، پیدل چلنے والوں اور سائیکلنگ کراسنگ

 کو کم کرتا ہے۔

یادہ تر حجم  یفک کا ز  :اگہوراغب  کی جانب .Avenue N.E 80اضافی ٹر



یفک کا حجم دوگنا ہونےکا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔2048سن   ء تک ٹر

 اضافہ۔ ںیکے اخراج م سوںیہاؤس گ نیسفرکا وقت، شور اورگر

 ۔یکم ںیآرام م وں کیلئےسوار کلیچلنے والوں اور سائ دلیپ

 ہے۔ ںیاورکام کے مطابق نہ خصوصیاتموجودہ  یسڑک ک

 ۔اثر( یاوور کا بڑا ڈھانچہ )بصر یفالئ

یادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔  سٹی آف کیلگری کے موجودہ منظور شدہ منصوبوں میں سب سے ز

 

13 – QUESTIONS 

رم کراسنگ ک رابطہ اورالگت[ براہُ  یونٹیاثرات، کم پر کمیونٹی، حفاظت، شنزیآپر فکیرکھتے ہوئے ]ٹر ںیکو ذہن م حاتیترج یک کٹیجاپر

 :ںیکرفراہم آراء اپنی  ںیکے بارے م 1منظرنامہ نمبر 

یادہ  ںیکے بارے م 1آپشن   پسند ہے؟ ایکآپ کو سب سے ز

 ں؟یخدشات ہ ایآپ کےک ںیکے بارے م 1آپشن 

 

14 – CROSSING SCENARIO 2 “VIRTUAL BOARD”  



 

 - 80 Avenue N.E. اوور یفالئکیلئے  قوںیتمام طر 

 - 64 Avenue N.E. اوور یفالئکیلئے  قوںیتمام طر  

ھلی ہو۔ ک فکیٹر یاور عوام موڈز، ٹرانزٹ، فعال ای ایم ایسکراسنگ ہے جو فائر، کی  نیپر دو ل .Avenue N.E 80 ںیاس تصور م
 
 یلئےک

64 Avenue N.E. راستہ  دہیپنا پسندا وریڈرائ ونکہیکہوگی  میتقس انیدوکراسنگ کے درم فکیہے اور ٹر زیتجو یکراسنگ ک نیچار ل یبھ کیلئے

 ۔ںیمنتخب کرتے ہ

80 Avenue N.E. 

 :نگکراسنگ سرو نیدو ل

یفک  عوامی ٹر

 فائر، ای ایم ایس رسائی

 ٹرانزٹ

 سوار کلیچلنے والے + سائ دلیپ

64 Avenue N.E. 



  :جو خدمت کرتی ہےکراسنگ  نیل چار

یفک  عوامی ٹر

 فائر، ای ایم ایس رسائی

 ٹرانزٹ

 سوار کلیچلنے والے + سائ دلیپ

 

15 – CROSSING SCENARIO 2 “VIRTUAL BOARD”  

 

80 Avenue N.E. 

 منصوبہ

 کشنیاوورکراس س یفالئ نیدو ل

64 Avenue N.E. 

 منصوبہ



 کشنیاوور کراس س یفالئ نیل چار

 

16 – CROSSING SCENARIO 2 “VIRTUAL BOARD”  

 

 

 ابتدائی تخمینہ کاری

 فوائد

  ورک کا رابطہ۔ ٹیآٹو ن ادہیسے ز ادہیز درمیانکے کمیونٹیوں  یکے مشرق اور مغرب ک Stoney Trailا

وٹ آپشنز۔
 
 ٹرانزٹ، ہنگامی خدمات، پیدل چلنے والوں اور سائیکل چالنے والوں کیلئے بہتر رابطہ اور ر

 کرنے اور بنانے کے مواقع۔ جیکو اسٹز کشنیورک کن ٹینتو  جب ضرورت ہو

 سمجھوتے

 ۔ساتھ نہایت مہنگا کراسنگ کا منظر نامہ دو مکمل رسائی والے فالئی اوورزکے

 پر اثرات۔ Manmeet Singh Parkموجودہ ڈاگ پارک اور 



80 Avenue N.E. یفک۔  پر اور فالئی اوور سے متصل چوراہوں پر اضافی ٹر

80 Avenue N.E. یادہ یک فکیٹر یاضاف پر  طرف راغب کرےگا: یاپن یمقدارکو اب بھ ز

 دوگنا لگایاگیا ہے۔لگ بھگ  نہیکے حجم کا تخم فکیتک ٹر ء2048سن 

 اضافہ۔ ںیکے اخراج م سوںیہاؤس گ نیوقت، شور اورگر ےسفرک

 یکم ںیآرام م کیلئےسواروں  کلیچلنے والوں اور سائ دلیپ

 ہے۔ ںیکے مطابق نہکام اور خصوصیاتموجودہ  یسڑک ک

 ۔اثر( یاوورکا بڑا ڈھانچہ )بصر یفالئ

 کے موجودہ منظور شدہ منصوبوں میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ سٹی آف کیلگری

 

17 – QUESTIONS 

کے رم کراسنگ ک رابطہ اورالگت[ براہُ  یونٹیاثرات، کم پر کمیونٹی، حفاظت، شنزیآپر فکی]ٹر  رکھتے ہوئے ںیکو ذہن م حاتیترج یک کٹیجاپر

 :ںیکرفراہم آراء اپنی  ںیکے بارے م 2منظرنامہ نمبر 

یادہ  ںیکے بارے م 2آپشن   پسند ہے؟ ایکآپ کو سب سے ز

 ں؟یخدشات ہ ایآپ کےک ںیکے بارے م 2آپشن 

 

18 – CROSSING SCENARIO 3 “VIRTUAL BOARD”  



 

80 Avenue N.E.  -   زکراسنگموڈ کٹویاصرف +  نیٹرانزٹ ل |فائر 

 - 64 Avenue N.E. موڈزکراسنگام تم 

موڈزکی  ملحقہ راستہ فعال ؛  یخدمت کرےگ ی، ٹرانزٹ کای ایم ایسجو فائر،  کراسنگ ہے نیل کیپر ا .Avenue N.E 80 ںیاس تصور م

  جیسا ہوگا۔ انتظامات کے بس کراسنگ صرف  ںیم یلگریاس سہولت کا کام کگنجائش نکالتا ہے۔ 

64 Avenue N.E. 64کو  فکیٹر یتمام عوامموڈزکیلئےکام کرےگی؛  تمام  جو یہوگ یکراسنگ بھ نیلر چارپ Avenue N.E.  یککراسنگ 

 ےگا۔جائ اید جیطرف بھ

80 Avenue N.E. 

 گ جو مندرجہ ذیل کی خدمت کرتی ہے:کراسن نیسنگل ل

 فائر، ای ایم ایس رسائی

 ٹرانزٹ

 سوار کلیچلنے والے + سائ دلیپ

64 Avenue N.E. 



 گ جو مندرجہ ذیل کی خدمت کرتی ہے:کراسن نیلچار 

یفک  عوامی ٹر

 رسائی فائر، ای ایم ایس

 ٹرانزٹ

 سوار کلیچلنے والے + سائ دلیپ

19 – CROSSING SCENARIO 3 “VIRTUAL BOARD”  

 

80 Avenue N.E. 

ب  ےکا منظرمنصو

 کشنیاوورکراس س یفالئ نیسنگل ل

64 Avenue N.E. 

ب  ےکا منظرمنصو

 کشنیاوورکراس س یفالئ نیلچار 



 

20 – CROSSING SCENARIO 3 “VIRTUAL BOARD”  

 

 تخمینہ کاریابتدائی 

ُفوائد

وٹ آپشنز۔
 
 ٹرانزٹ، ہنگامی خدمات، پیدل چلنے والوں اور سائیکل چالنے والوں کیلئے بہتر رابطہ اور ر

 ں۔ ینہ فکیٹر یاضاف یپرکوئ .Avenue N.E 80، کے استثناء کے ساتھٹرانزٹ 

  ہے۔ یرکھتکو برقرار رکارگزاری او کی خصوصیات  .Avenue N.E 80 سڑک کے طور پر یمقام کیا

80 Avenue N.E. ر نہایت کم اثرات۔پ دادوںی/ جائیونٹیکم ہسے ملحق 

 چھوٹا اوور یفالئ
ً
 ر(۔اث یڈھانچہ )بصرکا نسبتا

یفک کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو    کو مرحلہ وار تعمیرکرنےکا موقع۔  .Avenue N.E 64جب اور اگر ٹر

 کے موجودہ منظور شدہ منصوبوں کے مطابق ہے۔ سٹی آف کیلگری

 سمجھوتے



64 Avenue N.E. 80 Avenue N.E. بائل رابطہ ہے۔  کے مقابلے میں ایک کم طلب آٹومو

یادہ الگت کا منظر نامہ ہے۔کے ساتھ زاوور یدو فالئ  ز

 اثرات۔ پر Manmeet Singh Parkموجودہ ڈاگ پارک اور 

21 – QUESTIONS 

 کے رم کراسنگک رابطہ اورالگت[ براہُ  یونٹیاثرات، کم پر کمیونٹی، حفاظت، شنزیآپر فکی]ٹر  رکھتے ہوئے ںیکو ذہن م حاتیترج یک کٹیجاپر

 :ںیکرفراہم آراء اپنی  ںیکے بارے م 3منظرنامہ نمبر 

یادہ  ںیکے بارے م 3آپشن   پسند ہے؟ ایکآپ کو سب سے ز

 ں؟یخدشات ہ ایآپ کےک ںیکے بارے م 3آپشن 

22 – NEXT STEPS “VIRTUAL BOARD” 

 

 انگیجمینٹ

یب سائٹ پر قابل دستیابی بنایا جائےگا۔  پورٹ تیارکی جائےگی اور اسے اس و انگیجمینٹ کے اس مرحلے کیلئے ایک 'جو ہم نے سنا' ر

https://engage.calgary.ca/NEstoneycrossingپورٹ میں مندرجہ ذیل کی طرف سے آراء کا خالصہ شامل ہو ۔  گا: اس ر

 عوام



 مالکان یملحقہ پراپرٹ

 لپرزیویڈ یمقام

 زشنیا یسوسیا یونٹیکم

  زائنیڈ + تخمینہ کاری یکیتکن

 آڈٹ کی سفارشات کا جائزہ لیا جائےگا، ضرورت کے ۔ںیتصورات کا آڈٹ کروائ قابل عمل وںنیاور تلیں جائزہ  انہآزاد کیحفاظت کا اوں پرسڑک

ین بنایا   جائےگا، اورنتائج کو تصورات کی تخمینہ کاری اورحفاظتی معیارقائم کرنےکیلئے استعمال کیا جائےگا۔مطابق تصورات کو تازہ تر

 کی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیں۔تصورات  قابل عمل نیت کی بنیاد پر وںیتجز یاور مقدار یاریمع

  ۔ںیتصورکا انتخاب کر یاور حتم یمدت لیقل یحیترج پر تخمینہ کاری کی بنیاد یآراء اور تصورک یکزرہولڈ کیاسٹ

 مستقبل کے منصوبےکے مراحل

 جب کسی ترجیحی آپشن کو منتخب کر لیا جائےگا، توکراسنگ کا تصور اسٹیک ہولڈرز اور عوام کے ساتھ شیئرکیا جائےگا۔ 

ید تکمیل اور    نفاستڈیزائن کی مز

23 – QUESTIONS 

  رائے ہے؟ یاضاف یکوئ کیآپ  ایک

 ں؟یرہتے ہ ںیم کمیونٹیآپ کس 

 :ںیکے بارے م انگیجمینٹاس آن الئن 

  ؟فراہم کی آگاہی یاچھ یکہ آپشنزکردہ معلومات نے آپ کو ممکن شیپ ایک

 آپ اس انگیجمینٹ سیشن سےکتنے مطمئن ہیں؟

 مطمئن

 حد تک مطمئن یکس

 غیر مطمئنحد تک  یکس

 مطمئنغیر 

 ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس انگیجمینٹ سیشن کو بہتر بنانےکیلئے


