خوش آمدید!

اس عوامی معلوماتی سیشن کا مقصد مارٹن ڈیل میں زمین کے دویارہ مخ تص استعمال کی تجویز کے یارے میں معلومات کا اشتراک کریا ہے.
ڈسپلے بورڈز ایک جایزہ فراہم کرتے ہیں:
• زمین کے دویارہ مخ تص استعمال کا عمل اور ستمتر میں کپا بوقعات کی جا سکتی ہیں
• سائٹ کے لئے زمین خریدتے کے عمل کے یارے میں معلومات
• یرقپاتی یرمٹ کا عمل
• اٹی نیپل ہومز (قایل حصول گھر) اور رہایشی یسلسل

ستی آف کپلگری کا عملہ سواالت کے جواب د ئئے کے لئے دسیپاب ہے .ئنجاتی ،تگالوگ اور اردو میں یرجمابوں کی جدمات دسیپاب ہیں.
ڈسپلے بورڈ آن الٹن یہاں مل سکئے ہیںengage.calgary.ca/martindale :
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مارٹن ڈیل مخ تص زمین کا دویارہ استعمال

یہ درجواست زمین کے دویارہ مخ تص استعمال (ریزوئپگ) کی اٹی نیپل ہومز (قایل حصول گھر) کو مذکورہ اجازت د ئئے کے لئے ہے:
• کثتر رہایشی عماربوں کی تعمتر

• عمارتی اوتجاتی زیادہ سے زیادہ  16.0مثتر ہو (فی الوقت کوتی زیادہ سے زیادہ اوتجاتی کی جد موجودیہیں)
• زیادہ سے زیادہ تعمترسدہ فرشی رقبہ  47،400مرتع مثتر ہو (فی الوقت کوتی زیادہ سے زیادہ تعمترسدہ فرشی ر قئے کی جد موجودیہیں) ،جو
تعمترسدہ فرش مقایل  2.5کے یارسل ایریا ئپاسب (اتف اے آر) یر میتی ہے.

زمین کا استعمال  11ستمتر 2017 ،کو کویسل میں وایس آ جاتے گا.
یہ سائٹ قالکن رج یل یوارڈ ،یارتھ ایسٹ یر ج نیسیس سیثتر کے ج یوب میں واقع ہے .یراتے مہریاتی بوٹ فرماٹیں :اس درجواست میں ج نیسیس
سیثتر کے مغرب میں واقع ک ھپل کے مپدان سامل یہیں ہیں.
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زمین کے استعمال میں ترمیم کا عمل

ی
* یرمتم سدہ مین کے لئے اسکین د ک ھیں *
" ستی کویسل ایک عوامی سماعت کے ذر تعے "...کے تعد والے ئپل میں:
ئپا ئپل :ستی کویسل دویارہ مخ تص کرتے سے م تعلق یہلی ریڈیگ د ئتی ہے .یہ ظاہر کریا ہے کہ کویسل اس سائٹ یر کثتر رہایشی یرفی کی

جمائت کرتی ہے.
ئپا ئپل :کویسل ،ستی ائ تظامبہ کو عوام کے ساتھ مشورت کرتے کی ہدائت کرتی ہے.
ئپا ئپل :وی آر ہئیر (ہم یہاں ہیں) مساورت جوالتی اور اگست میں ہوتی ہے
ئپا ئپل :کویسل دویارہ مخ تص کرتے کا ق تصلہ کرے گی .کویسل کا ق تصلہ جتمی اور واجب ہے.
م
آخری ئپل کو قائم رک ھیں :اگر م تظوری دے دی جاتے بو زمین کے استعمال کی یامزدگی کمل ہو جاتی ہے اور درجواست دہپدہ یرقپاتی یرمٹ کے
لئے درجواست دے سکپا ہے.

مارٹن ڈیل زمی نی اس تعمال ترمیم
مخ تص زمی نی استعمال کا م تصوبہ ب ندی عمل

 .1بومتر  :2016زمیتی استعمال یرمتم کی درجواست جمع کراتی گئ
ت
 .2درجواست سیپک ہولڈر گروبوں کو ھجواتی گئ
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 .3ستی سپاف درجواسیوں کے یکیپکی اوصاف کا جایزہ لیئے ہیں
 .4ستی سپاف عوام اور سیپک ہولڈرز کی راۓکا جایزہ لیئے ہیں

 .5درجواست دہپدہ م تصوتے کو یہتر ئپایا ہے
 .6ستی سپاف زمین کے مخ تص استعمال کے یارے میں کپلگری یالئپگ کمیشن اور کویسل کے لئے سقارش ئپار کرتے ہیں
 .7مارچ  :2017 ،23کپلگری یالئپگ کمیشن ،کویسل کو سقارش فراہم کریا ہے
 .8جون  :2017 ،12ستی کویسل ایک عوامی سماعت کے ذر تعے شہربوں کی راۓ سیتی ہے اور م تصوتے یر ووٹ د ئتی ہے

 .9ستی کویسل دویارہ مخ تص کرتے یر یہلی ریڈیگ کرتی ہے .اس سے ظاہر ہویا ہے کہ کویسل اس سائٹ یر کثتر رہایشی یرفی کی جمائت کرتی

ہے.

 .10کویسل ،ستی ائ تظامبہ کو عوام سےمشورہ کرتے کی ہدائت کرتی ہے

 .11وی آر ہئیر (ہم یہاں ہیں)  :مساورت اگست میں ہوتی ہے
 .12کویسل دویارہ مخ تص کرتے کا ق تصلہ کرے گی .کویسل کا ق تصلہ جتمی اور واجب ہے
م
 .13اگر م تظوری دی جاتی ہے بو زمین کا یامزداستعمال کمل ہوجایا ہے اور درجواست دہپدہ یرقپاتی یرمٹ کے لئے درجواست دے سکئے ہیں.

آب ندہ ک نا م توقع ہے

ستی کویسل تے ایک عوامی سماعت م تعقد کی اور جون میں مجوزہ دویارہ یامزدگی کی یہلی ریڈیگ کے لئے یاۓ ال ء دیا .یہ ظاہر کریا ہے کہ
کویسل عمومی طور یر اس سائٹ یر کثتر رہایشی یرفی کی جمائت کرتی ہے .کویسل تے ایڈمیستریشن سے کہا کہ زیرعور تجویز کی دوسری اور ٹیسری
ریڈیگ سے قپل عوام سے مشورہ کرٹں یاکہ یہ یہتر سمجھا جاسکے کہ یہ کثتر رہایشی یرفی کس طرح درجواست دہپدہ اور کم یوئتی کے رہایسیوں دوبوں
کے لئے کامپاب ہوسکتی ہے.
جون کی عوامی سماعت میں ،عوام کے اراکین کو مجوزہ دویارہ یامزدگی کے جق میں یا مجالفت میں اظہار راۓ کا موقع مال .جویکہ عوامی سماعت
کا اتعقاد ہو حکا ،اس لئے اب یہ ئپد ہو گئ ہے ،اور عوام کے اراکین ستمتر کے اجالس میں یات یہیں کر سکیں گے.

 11ستمتر 2017 ،کویسل کے اجالس میں ،ستی ائ تظامبہ موسم گرما میں کی گئ مشورت کا جاکہ ٹیش کرے گی اور ان آراء کو ٹیش کرے
گی جو ہمیں موصول ہوتی ت ھیں .تھر کویسل دویارہ یامزدگی کے یاۓ الء کی دوسری اور ٹیسری ریڈیگ یر ووٹ دے گی.

اگر م تظوری دی جاتی ہے بو تھر اٹی نیپل ہومز (قایل حصول گھر) یرقپاتی یرمٹ کے لئے درجواست دے سکئے ہیں .یرقپاتی یرمٹ کے عمل کے
دوران عوامی سمولیت کے مواقع موجود ہوں گے
ترق ناتی ترمٹ ک ناہے؟
جب زمین کے استعمال کا تعین ہو جاۓ بو م تصویہ ئپدی اور یرفی کے عمل میں اگال مرجلہ یرقپاتی یرمٹ کے لئے درجواست د ئپا ہے.
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یرقپاتی یرمٹ کا مقصد ہے:
• اس یات کو تقیتی ئپایا کہ تجویز کردہ استعمال (جیسے کہ کثتر رہایشی یرفی)اس مقام یر قایل اجازت ہے.
• زمیتی استعمال یاۓالء کے قواعد کی رو سے تجویز کی جاتچ کریا .اگر کوتی قواعد بورے یہیں کئے جارہے ،بو ائ تظامبہ اس یات یر عور
کرے گی کہ آیا اس قاعدے میں یرمی دی جاۓ یا یہیں.

• اگر تجویز کردہ استعمال ،زمیتی استعمال یاۓالء میں "صوایدیدی" کے طور یر درج ہے بو ائ تظامبہ ملحقہ امالک یراس کے ایرات کا
جایزہ لے گی ،اور مپایرہ امالک کے مالکان کو ایشی معلومات فراہم کرتے کا موقع دیا جاۓ گا جو یرقپاتی یرمٹ یر ائ تظامبہ کے ق تصلے
میں معاوئت کر سکے.

ترق ناتی ترمٹ کا عمل ک ناہے؟
درخواست جمع کروایا
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• درجواست دہپدہ یرقپاتی یرمٹ کے لئے درجواست د ئپا ہے؛
بوٹ :تعض اوقات درجواست دہپدہ ا ئئے م تصوبوں یر ئپادلہ جپال کرتے اور یاصاتطہ درجواست د ئئے سے قپل کجھ ائپداتی راتے
جاصل کرتے کے لئے ائ تظامبہ سے ایک یری ائپلی کیشن م نیپگ کی اسپدعا کرے گا.
سرکولیشن

• یہ درجواست کشی م تصویہ کار کے ذمے کی جاتی ہے جو اس درجواست کو ستی کے دوسرے مجکموں ،بویلتی فراہم کرتے والوں ،دیگر
مپایرہ جکومتی مجکموں ،وارڈ کویسلر ،کم یوئتی ایشوشی ایشن ،وعترہ کو ت ھنخپا ہے.
• درجواست یر عوام کے یایرات جاصل کرتے کے لئے اس مرجلے یر ایک ئپلک بویس کو یرقپاتی سائٹ یر آویزاں کپا جاسکپا ہے.

جاتزہ

• ستی عملہ کی جائب سے م تعددجتزوں کو ملجوظ جاطر رک ھئے ہوۓ درجواست کا جایزہ لپا جایا ہے ،یشمول :م تظور سدہ ستی یالیسپاں ،لیپڈ
بوز ڈشترکٹ میں مقصدی ئپان ،سائٹ کا سپاق و سپاق اور مظاتفت ،ٹیپادی ڈھاتچہ اور سروسپگ کی ضروریات ،رساتی اور تقل و جمل
س
کی ضروریات ،اور م نجکم م تصویہ ئپدی کے اصول.
• ڈویلوپمیٹ اتھارتی  ،سرکولیشن کی آراء اور جائپداد یر بویس بوسیپگ یر جواتی آراء کو ت ھی درجواست کے جایزے کا حصہ گردائتی ہے.
• ستی عملہ درجواست دہپدہ کے ساتھ ا یسے مسایل جل کرتے یر کام کرے گا جن کی یسایدہی جایزہ لیئے کے دوران ہوتی ہو۔

ق تصلہ

• جایزہ لیئے کی مدت کے تعد ،درجواست کو ق تصلے کے لئے ڈویلتمیٹ اتھارتی کو دیا جاتے گا .ڈویلتمیٹ اتھارتی درجواست کو م تظور،
سراتط کے ساتھ م تظور ،یا رد کر سکتی ہے.
• ہر درجواست یر ڈویلتمیٹ اتھارتی کے ق تصلے کو کپلگری ہترلڈ کے جمغرات کے ایڈیشن میں مستہر کپا جاتے گا ،جہاں مپایرہ جماع یوں
کے یاس ق تصلے یر ائپل کے لئے دو ہفئے ہوتے ہیں.

اٹی نی نل ہومز (قایل حصول گھر)
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اٹی نیپل ہومز کپلگری کاربوریشن (اےاتچ شی شی) ایک عتر مپاقع تخش سماجی کاوش ہے جو ستی آف کپلگری کی کلی ملکیت اور ماتختی میں
س
ہے .یہ شہر کے یڑ ھئے ہوۓ رہایشی اقورڈ ئپلتی گیپ میں ت ھیسے ہوۓ کپلگری کے لوگوں کے لئے جوش آراسبہ ،ائپداتی طح کے گھر فراہم کریا
ہے.

م
ہمارے اٹی نیپل ہوم اویرسپ یروگرام (قایل حصول گھر لکیتی یروگرام) کے ذر تعے ،ہم ملکیت کے ائپداتی قایل ادا اخراجات کو کم کرتے کے
لئے معماروں ،ڈویلترز ،فرض دہپدگان ،وکپلوں اور دوسروں کو مربوط کرتے ہیں یاکہ مینخب کپلگترٹن ائپا ذاتی گھر  $2,000ئ تعایہ یر خرید سکیں.
مزید یرآں ،جب آپ کوتی قایل حصول گھر خریدتے کا ق تصلہ کرتے ہیں ،بو آپ مستفپل میں کشی دوسرے جایدان کی مدد کے عمل کو آگے
یڑھاتے کا ت ھی ائنجاب کر رہے ہیں .جب بوقت آپ ا ئئے گھر کو ری قپایس کرتے یا مارکیٹ میں فروجت کرتے کا ق تصلہ کرتے ہیں بو
اصافی قتمت کا ایک حصہ یرقپاتی قپڈز کے فروغ کے لئے تھر یروگرام میں جال جایا ہے یاکہ مزید لوگ جائپداد خریدتے کی شتڑھی یر قدم رکھ سکیں.
اہلیت

• گھر میں ر ہئے والے منحصر تجوں کے ساتھ  $90,000ساالیہ کی زیادہ سے زیادہ گھریلو آمدتی
• گھر میں ر ہئے والے منحصر تجوں کے تغتر  $80,000ساالیہ کی زیادہ سے زیادہ گھریلو آمدتی
•
•
•
•

آپ کے ایایہ جات گھر کی قتمت خرید سے  20%یک کم ہیں ،زیادہ سے زیادہ جد  $50,000یک
ی
آپ مور گنج کے لئے اہل ہوسکئے ہیں ،اور ا ئئے ٹیسے سے  $2,000ئ تعایہ ادا کر سکئے ہیں
ت
آپ ہمارے گھر کی علتم کے سیشن میں سے ایک کو بورا کرتے ہیں (گروہی سیشن یا اتفرادی).
آپ کا گھر آپ کی مستقل اور واجد رہایش گاہ ہوگا

اٹی نیپل ہومز تے کامپاتی کے ساتھ کپلگری تھر کی کم یوٹی یوں میں کثتر رہایشی یرقپات کی تعمتر کی ہے جن میں مہوگتی ،کایر قپلڈ ،ریڈسیون،
سکاتی وبو ر ئنچ ،ابویسین ،ئپکن ہاٹیس ،ڈئتر رج ،گلین یروک ،ماؤئٹ یلتزئٹ ،کرٹیسین اور آیرن تے سامل ہیں .رواں م تصوتے ر ئ تفربو ،سپالپا،

سلوراڈواور بوٹیس میں جاری و ساری ہیں.

زمین کے حصول کا عمل
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تحفظات تراۓ نقل و جمل
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جون کی عوامی سماعت میں کویسل تے کم یوئتی کے م تعدد رہایسیوں سے سپا کہ ئتراڈیل ،سپڈل رج اور مارٹن ڈیل کی کم یوٹی یوں میں یارکپگ اور
یرایزٹ کے م تعلق ان کے یڑے تحقظات ہیں .کویسل تے ستی ائ تظامبہ کو ان مسایل کے یارے میں معلومات جمع کرتے کے لئے کہا
ہے 2018 .کے آعاز میں ،ستی ائ تظامبہ ان تحقظات اور تخٹ یر ایرات کے ممکبہ جل لے کر کویسل کے یاس وایس آ ٹیں گے.
س
آج ہم جلئے تھرتے ،یائپکپگ ،یارکپگ اور یرایزٹ سے م تعلق آپ کے تحقظات سیپا جا ہئے ہیں ،یہ مج ھئے کے لئے کہ کہاں یہتری کی ضرورت
ہے.
ائتی کم یوئتی میں جلئے تھرتے ،یائپکپگ ،یارکپگ اور یرایزٹ سے م تعلق آپ کے کپا تحقظات ہیں؟

شکربہ
،
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آتے والے ہف یوں میں ہم زمین کے دویارہ مخ تص استعمال کی درجواست کے م تعلق آپ کی آراء اکت ھی کرٹں گے اور ایک جالصہ ئپاٹیں گے جو
ستمتر میں کویسل کو ٹیش کپا جاۓ گا.
ی
یارکپگ اور یرایزٹ کے یارے میں تحقظات کا ت ھی مجموعہ اور لخ تص کی جاتے گی 2017 .کے موسم خزاں میں مشورت  ،ہماری یہاں سے
جاصل کردہ آراء یر میتی ہوں گی.

اگر آپ کے یاس کوتی سوال ہے ،بو یراہ مہریاتی قایل م نینجر سے راتطہ کرٹں:
اتخپل یق ڈٹن
engage.calgary.ca/martindale
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