
 

1  Punjabi 
  

 

ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 

ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (Rundle Station Master Plan Workshop) ਦਾ ਸਵਾਗਤ 

ਇਸ ਇੰਟਰਐਕਟਟਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਟਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੇਲਗਰੀ ਰੰਡਲ ਐਲ ਆਰ ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਆੁਲੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਟਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ 

ਸਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦ ੇਟਵਸ਼-ੇਵਸਤ  ਨ ੰ  ਰ ਪ ਦੇਣ ਟਵੱਚ ਮਦਦ ਟਮਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ 
ਦਰਜ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

 

ਕਾਰਵਾਈ 1: ਆਪਣੇ ਟਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਟਤਆਰ ਕਰੋ। 
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੰਤਕ ਥਾਵਾਂ ਟਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।  
 

ਕਾਰਵਾਈ 2: ਇਮਾਰਤ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਟਜਹੇ ਟਬੰਬ, ਟਜਸ ਨ ੰ  ਟਕਵੇਂ ਵਧਣਾ ਤੇ ਟਵਕਸਤ ਹੋਣਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋਵੋ, ਬਾਰੇ 
ਫ਼ਟਲੱਪ ਬੁੱ ਕ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
 

ਕਾਰਵਾਈ 3: 36ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ ਦ ੇਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਟਡਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰੋ। 
ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਰੋ ਟਕ ਭਟਵੱਖ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗਲ਼ੀ ਨਾਲ ਟਕਹੋ ਟਜਹਾ ਸੰਬੰਧ 
ਰੱਖਣਗੀਆਂ। 
 

ਕਾਰਵਾਈ 4: ਆਪਣੇ ਭਟਵੱਖ ਦੀ ਟਦਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਟਤਆਰ ਕਰੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਚੋਦੇ ਹੋ ਟਕ ਭਟਵੱਖ ਟਵੱਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਟਕਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਟਤਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ 
ਨਾਲ ਟਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। 

 

ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਟਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਸਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜ ਦ ਹੋਣਗੇ। 
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ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਇੱਕ ਅਟਜਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕ ੇਅੰਦਰ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸ਼ਾ 
ਟਨਰਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਏਰੀਏ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ: 
 

¦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦ ੇਭਟਵੱਖ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਟਦਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰ ਪ ਰੇਖਾ ਦੇਵਗੇੀ। 
¦ ਭਟਵੱਖ ਟਵੱਚ ਟਵਕਾਸ ਮੌਟਕਆ ਂਲਈ ਥਾਵਾਂ ਅਤ ੇਟਕਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। 
¦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਟਜਹੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੀ ਰ ਪ-ਰੇਖਾ ਦੱਸੇਗੀ ਟਜਹੜੀਆ ਂਟਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ 
ਹੋਣ।  

 

ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਟਵੱਚ ਅਟਜਹੇ ਟਬੰਬ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਟਜਥੋਂ ਪਤਾ 
ਲੱਗੇਗਾ ਟਕ ਭਟਵੱਖ ਟਵੱਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਟਕਵੇਂ ਟਦਸੇਗਾ। 
 
 
 
 

 
 

ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਟਵੱਚ ਅਟਜਹੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਹਣੋਗੇ ਟਜਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਟਕ 
ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਟਕਥੇ ਸਟਥਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
 

 
 
 

ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਅਟਜਹੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਜ ੋਥਾਵਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਟਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੀ  ਰ ਪ-ਰੇਖਾ ਟਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। 
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ਸਾਨ ੰ  ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਟਕਉਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

 

ਰੰਡਲ ਐਲ ਆਰ ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਆੁਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨ ੰ  ਚੱਲਣ-ਟਫ਼ਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਟਜ਼ਟ (ਆਵਾਜਾਈ) ਲਈ ਟਨਰਟਵਘਣ ਬਣਾਉਣ ਟਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦੀ ਟੀਚੇ ਇਹ ਹਨ: 
 

¦ ਮੁੜ-ਟਵਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾ। 
¦ ਰੰਡਲ ਐਲ ਆਰ ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਟਵਕਾਸ ਦ ੇਮੌਟਕਆ ਂਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। 
¦ ਨਵੇਂ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਵਾਟਲਆ ਂਨ ੰ  ਟਰਾਂਟਜ਼ਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਲ ਆਰ ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜ ੇਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ੳਸਾਰੀ ਨ ੰ  
    ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ।  
¦ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਟਲਆਂ ਲਈ ਟਨਰਟਵਘਣ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨੀ।  
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ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਲਾਕ ੇਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਲਾਕ ੇਤੋਂ ਭਾਵ ਅਟਜਹਾ ਇਲਾਕਾ ਟਜਹੜਾ ਹੇਠ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੱਚ 
ਅਟਜਹਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਟਜੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਰੰਡਲ ਐਲ ਆਰ ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਟਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ।  
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ਹੁਣ ਤੀਕ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸੁਟਣਆ ਹ ੈ

 

2016 ਟਵੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਂ 200 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਟਣਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਸੁਟਣਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੇਠ 
ਦਰਜ ਹੈ: 
 

ਪਸੰਦ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ: ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂਗੱਈਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ, ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਅਤ ੇਦ ਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 
ਤੀਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਅਸਾਨੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਤ ੇਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕ ੇਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ।   

 

ਟਚੰਤਾਵਾਂ: ਸੁਰੱਟਖਆ, ਟਰੈਟਫ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। 
 

ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੁਧਾਰ: ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਟਦੱਖ ਦੇ ਨੁਕਤ ੇਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ। 
 

ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ: ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਟਲਆਂ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਟਦੱਤੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ 
ਸਟਨਿੱਚਰਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਟਮੰਟ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤ ੇਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ।  
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ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਟਣਆ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ 

 

ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਟਣਆ ਸੀ  ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਟਲਆਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਟਦੱਤੀ। 

ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ 
ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। 

ਸੰਚਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਸਟੀ ਨ ੰ  
30 ਟਮੰਟ ਦਣੇ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਸਨ। 

ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਪ-ਇੰਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਟਜਸ 
ਨਾਲ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਟਲਆ ਂਨ ੰ  ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤ ੋ
ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱ ਲਹ ਟਮਲ 
ਗਈ।  

ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਟਲਆਂ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਟਦੱਤੀ। 

ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਲਾਕ ੇਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀਆ ਂ
ਜਾਂਦੀਆ ਂਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਟਵੱਚ ਉਨਤੀ ਮੁਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨ ੰ  ਅਸਾਂ 
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਚਾਰ ਪਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਵੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗੱਈਆਂ। 

ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਟਲਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤੀਆ ਂਗੱਈਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ (ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਸ਼ਾਟਪੰਗ ਸਵੇਾਵਾਂ) ਅਤ ੇ
ਰੰਡਲ ਟਵਚਲੇ ਘੱਟ ਸੰਘਣੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨ ੰ  ਮਲੁਵਾਨ 
ਸਮਟਝਆ। 

ਇਹ ਰਾਏ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 
ਟਵੱਚ ਟਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ ‘ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਟਸਟੀ ਦ ੇਯੋਜਨਾਕਾਰ ਅੱਜ ਮੌਜ ਦ ਹਨ। 

36 ਸਟਰੀਟ, ਐਲ ਆਰ  ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਡਜ਼ਾਈਨ, ਹਰੀਆ ਂ
ਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਪਾਥਵਏਜ਼ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਟਲਆਂ ਨੇ ਮਟੌਕਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ। 

ਭਟਵੱਖ ਟਵੱਚ, ਟਨਵਾਸੀਆ ਂਦੀ ਟਨਗਾਹ ਟਵੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨ ੰ  
ਟਕਵੇਂ ਸੁਧਾਟਰਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਟਵਉਟਤਆ ਂਜਾਵ ੇਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਟਜਹੀ ਰਾਏ ਲਈ ਖੱੁਲਹ ਟਦੰਦੀਆ ਂਹਨ।   

 

ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਸੁਟਣਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਲੁਾਸਾ calgary.ca/rundle ਟਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
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ਘਟਣਨਾ ਕਰੱ ਮ 

 

ਟਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਅਕਤ ਬਰ 2016 ਪਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2016 ਫ਼ੇਜ਼ 1 ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਰ 

ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2017 ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰਪੋਰਟ ਸੁਣੀ 
ਮਾਰਚ 2017 ਫ਼ੇਜ਼ 2  ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤ ੇਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ 

ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ 2017 ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦ ੇਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਟਤਆਰ ਕਰਨਾ 
ਮਈ 2017 ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਓਪਨ ਹਾਊਸ 

ਜ ਨ-ਸਤੰਬਰ 2017 ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦਾ ਟਵਕਾਸ ਕਰਨਾ 
ਅਕਤੁਬਰ 2017 ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦ ੇਖਰੜੇ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪਨ ਹਾਊਸ 
ਨਵੰਬਰ 2017 ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ 
ਦਸੰਬਰ 2017 ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਨ ੰ  ਟਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਲੈ 

ਕੇ ਜਾਣਾ। 
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ਕਾਰਵਾਈ 1: ਆਪਣੇ ਟਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਟਤਆਰ ਕਰੋ। 
 
 

 

ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ  ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨ ੰ  ਤੁਸੀਂ ਟਕਵੇਂ ਵੱਧ ਸੁਖਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਗੁਆਰ ਬਣਾਉਗੇ? 

 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: 
 

¦ ਸੁਰੱਟਖਆ 

¦ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਅਤ ੇਕੁਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ 

¦ ਸਾਈਡਵਾਕ ਅਤ ੇਸਾਈਨ ਆਟਦ  

¦ ਬਾਹਰਲੀਆ ਂਥਾਵਾਂ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮਦੈਾਨ 

 
 

ਇਲਾਕੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? 

ਪੋਸਟ-ਇੱਟ ਟਵਖੇ ਟਟੱਪਣੀ ਟਲਖੋ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ ੇ‘ਤ ੇਟਟਕਾਅ ਟਦਓ 

 
 

ਕੋਈ ਸੁਝਆ ਵਿਸਿਾ ਹੋਿੇ ਵਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੋਿੋ ਿਾਂ ਪਸੂੰ ਿ ਕਰਿ ੇਹੋਿੋ  
ਪੋਸਟ-ਇੱਟ ਨੋਟ ਟਟੱਪਣੀ ‘ਤ ੇਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਟਟੱਕਰ ਲਗਾ ਟਦਉ।  
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ਕਾਰਵਾਈ 2; ਇਮਾਰਤ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 
 
 

 

ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ, ਟਜਸ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਟਵਕਾਸ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦ ੇਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਬਆਦ ਟਵੱਚ ਆਵੇਗੀ। 
 

ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦ ੇਨੁਕਤੇ ਹੋਣਗੇ: 
 

¦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
¦ ਗਲ਼ੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਟਕਵੇਂ ਟਦਸੇਗੀ  

¦ ਪਰੀਵਰਤਣਕਾਲ 

 

ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤ ੇਟਕਸ ਟਕਸਮ ਦੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? 

 

¦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆ ਂਟਕਸਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ।ੋ 
 

¦ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਟ ਟਸਰਜਣ ਲਈ ਫਟਲੱਪ ਬੁਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
 

¦  ਫ਼ੋਟੋ ਲਉ ਅਤ ੇਗੈਲਰੀ ਟਵੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖ ਭਾਗ ਬਣਾ ਲਉ। 
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ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਕਸਮਾਂ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ 

ਇੱਕ ਤੋਂ ਟਤੰਨ ਮਨਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਟਵੱਚ ਥੋਕ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੁਰੈਂਟ, ਦਫ਼ਤਰ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰਾਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਆਮ 
ਤੋਰਤੇ ਮਨੇ ਸਟਰੀਟ ਦ ੇਪਾਟਸਆ ਂ‘ਤੇ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ 

ਛੇ ਮੰਨਜ਼ਲਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ। 

 

ਟਮਡ ਰਾਈਜ਼ 

ਅਟਜਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਟਜਹੜੀਆ ਂਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਨਜ਼ਲਾਂ ਟਵਚਕਾਰ ਉਚੀਆਂ ਹਣੋ। 
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ਲੋਅ ਰਾਈਜ਼ 

ਅਟਜਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਟਜਹੜੀਆ ਂਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਨਜ਼ਲਾਂ ਉਚੀਆ ਂਹਣੋ। 

 

ਟਾਊਨਹਾਊਸ  

ਬਹ-ੁਟਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਟਜਹੜੀਆ ਂਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੰਨਜ਼ਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਣੋ। 

 

ਟਸੰਗਲ ਟਡਟੈਚਡ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਟਡਟੈਚਡ ਘਰ 

ਫ਼ਰੀਸਟੈਂਟਡੰਗ ਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਘਰ, ਆਮ ਤੌਰਤ ੇਦ ੋਮਨਜ਼ਲਾਂ ਤੀਕ ਉੱਚ ੇਹੋਣ। 
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ਕਾਰਵਾਈ 3: 36 ਸਟਰੀਟ ਵੈਿੱਸਟ ਟਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਟਡਜ਼ਾਈਨ ਚੁਣ ੋ

 

 

ਪਾਰਟਕੰਗ ਤੁਸੀਂ ਟਕਥੇ ਚਾਹੋਗੇ? 

ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਗਲੀ ਦ ੇਟਵਚਕਾਰ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਟਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟਕੰਗ ਟਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੋਗੇ? 

ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ‘ਤ ੇਟਰਟੇਲ? 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਟਹ ਟਕ ਦਕੁਾਨਾਂ, ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਰੈਸਟੁਰੈਂਟ 36 ਸਟਰੀਟ ਦੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ‘ਤ ੇਹੋਣ? 

ਸਟੈਿੱਪਬੈਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਟੈਿੱਪਬੈਕ? 

ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਟਕਹੜੇ ਰ ਪ ਨ ੰ  ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਟਦੰਦੇ ਹੋ? 

ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਹੇਠ ਸਟਟੱਕਰ ਲਗਾ ਟਦਉ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈੋ ਟਟਪੱਣੀ ਹਵੋੇ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਟਦੱਤੀ ਜਗਹਾ ਟਵੱਚ ਟਟੱਪਣੀ ਦਣੇ ਤੋਂ ਨਾ 

ਟਝਜਕ।ੋ 
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ਕਾਰਵਾਈ 3: 36 ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਟਡਜ਼ਾਈਨ ਟਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਚੁਣੋ 

 

ਪਾਰਟਕੰਗ ਤੁਸੀਂ ਟਕਥੇ ਚਾਹੋਗੇ? 

ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਗਲੀ ਦ ੇਟਵਚਕਾਰ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਟਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟਕੰਗ ਟਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੋਗੇ? 

ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ‘ਤ ੇਟਰਟੇਲ? 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਟਹ ਟਕ  ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਰੈਸਟੁਰੈਂਟ 36 ਸਟਰੀਟ ਦੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ‘ਤ ੇਹੋਣ? 

ਸਟੈਿੱਪਬੈਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਟੈਿੱਪਬੈਕ? 

ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਟਕਹੜੇ ਰ ਪ ਨ ੰ  ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਟਦੰਦੇ ਹੋ? 

ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਹੇਠ ਸਟਟੱਕਰ ਲਗਆ ਟਦਉ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈੋ ਟਟਪੱਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਟਦੱਤੀ ਜਗਹਾ ਟਵੱਚ ਟਟੱਪਣੀ ਦਣੇ ਤੋਂ ਨਾ 
ਟਝਜਕੋ। 

 

 

  



 

14  Punjabi 
  

 

ਕਾਰਵਾਈ 4: ਭਟਵੱਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਟਦਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾਉ 

 

ਸੋਚੋ ਟਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। 25 ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਟਪੱਛੋਂ ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਟਕਹ ੋਟਜਹਾ ਲੱਗੇਗਾ? 

ਭਟਵੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਟਦਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਟਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਟਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। 
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ਅਟਧਕ ਟਟਪੱਣੀਆਂ? 

ਪਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰ ੇਆਪਣੀਆ ਂਟਟਪੱਣੀਆਂ ਦਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਟਝਜਕੋ:  
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ਅਗਲੇ ਕਦਮ 

 

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਟਪੱਛੋਂ ਟਸਟੀ ਆਫ ਕਲੈਗਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ: 
 

¦ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰਤ ੇਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਾਏ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। 
¦ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਸੁਟਣਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਟਕਵੇਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਰੇ ਟਰਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੇਵੇਗੀ। 
¦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਟਵਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਟਜਹੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

   ਸਾਂਟਝਆਂ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਮੈਂ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਟਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

 

¦ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ, ਘਟਨਾ ਕਰੰ ਮ ਅਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਰ ਲਈ calgary.ca/rundle ‘ਤੇ ਜਾਉ। 
¦ ਆਉਂਦ ੇਸਮੇਂ ਟਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਮੌਟਕਆਂ ਦ ੇਵੇਰਟਵਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। 
¦  ਟਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਟਵਖੇ ਟਜਲ ਸੁਨੈਗੋ (Jill Sonego) ਨਾਲ 403-268-2266 ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਜਾਂ jill.sonego@calgary.ca 

‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 


