
 ڈنڈاس اسڻریٹ کے نام کا جائزه لینے کی مشاورت کی کہانی
 

منی جارج فالئ�ڈ، ب��ونا ڻ�لر اور ر�گ�س کورچنس� پا��ٹ � اموات � وجہ � شما� ام��کہ � شہروں، دن�ا بھر  2020
ار� اور  ۔ جب لوگوں �ن اس ہ�ی وع ہوگئنی منظم �سل پرسیت � خالف منی اور یہاں مل� � اندر احتجاج اور بغاوتنی �ش

 کو �ب حد مشکل بنا د�ا 
گ

ن � ل�ی زند� احتجاج ک�ا جس �ن س�اە فام، مقا� باشندوں اور د�گر مساوات � متال�ش کمیونڻ�ی
ن لی�ن کا  تھا، ان مظاہروں منی مجس� گرا دی�ئ گ�ئ اور مظاہ��ن �ن ان لوگوں � تار��ن �ادگاروں اور اعزازات کو چھنی

 ن پر �سل پرسیت � کاموں اور غال� � حما�ت کر�ن کا الزام تھا۔مطالبہ ک�ا ج
 

جو لوگ مسلسل طور پر منظم �سل پرسیت کا شکار ہنی ان � ل�ی انصاف � مطالبات �ن ان � ل�ی عوا� سہول�ات ت�ار  
۔ عوا� مقامات � ورت کا احساس شامل کر د�ا ��  منص��ہ بندی، کر�ن � اہم�ت � بار� منی فوری بات چ�ت � �ن

ڈیزائن اور انتظام کر�ن کا یہ نقطہ نظر اجتما� طور پر انھنی شہر منی محفوظ مقامات بنا�ن � مقصد کا تصور دالتا �� 
۔لوگوں کو  ن � ل�ی شمول�ت اور احساس �کجہیت کو فروغ دیتا �� جو خاص طور پر ڻورنڻو منی س�اە فام اور مقا� کمیونڻ�ی

خص � نام � منسوب ک� پارک �ا ر�ا��ش اسکولوں � بن�اد رکھ�ن منی ہاتھ بڻا�ن وا� شخص � غالم بنا�ن وا� ک� ش
ن � ل�ی خوش آئند  اعزاز منی اس � منسوب ک� ادار� � ہماری کمیونیٹ � س�اە فام اور مقا� باشندوں � ارا�نی

 ماحول کا احساس نہنی ہوگا۔
 

�ٹ کا نام تبد�ل کر�ن کا مطالبہ ک�ا گ�ا تھا۔  آن الئن عر�ن منی ا�ک  2020جون  ت�ار � گیئ ت� جس منی ڈنڈاس اس�ٹ
ی ڈنڈاس پ 14,000 �ٹ � ہم نام اسکا�ش س�استدان ہی�ن ر � ز�ادە لوگوں � ذر�عہ دستخط شدە عر�ن �ن اس اس�ٹ

اض ک�ا تھا۔ ڈنڈاس پر الزام لگا�ا جاتا �� کہ اس �ن ماورا�ئ اوق�انوس منی غالموں � تجارت � خات� � تاخ�ی منی اہم   اع�ت
ن � ز�ادە س�اە فام افراد کو غالم بنا�ا گ�ا تھا۔  کردار ادا ک�ا تھا، جس � وجہ � برطانوی سلطنت منی م��د نصف ملنی

ڻوری �ن سیٹ مین�جر کرس مر� � سیٹ � عملہ کا ا�ک ورکنگ گروپ �شک�ل دی�ن کو  عر�ن � جواب منی می�ئ جان 
کہا، جس منی سیٹ � ا�سداد س�ام فام مخالف �سل پرسیت یونٹ اور مقا� باشندوں � امور � دف�ت کو ب� شامل ک�ا 

، تا�ہ وە گروپ اس معام� � جانچ پڑتال کر� اور وا�س ر�ورٹ کر�۔  جا�ئ
 

�ٹ کا نام تبد�ل کر�ن � عر�ن پر جواب دی�ت ہو�ئ سیٹ مین�جر �   ستم�ب  30 کو   ر�ورٹکو سیٹ کو�سل �ن ڈنڈاس اس�ٹ
متفقہ طور پر قبول کرل�ا۔ ر�ورٹ منی ڻورنڻو � باشندوں اور س�اە فام، مقا� باشندوں، رسائئ اور د�گر مساوات � 

۔ ن � ساتھ جامع عوا� مشاورت کا وعدە ک�ا گ�ا ��  متال�ش کمیونڻ�ی
 

؟  نام منی ک�ا ��
 

 کہ آ�ا آپ � خ�ال منی ڈنڈاس اس
گ

�ٹ کا نام تبد�ل ہونا چاہ�ئ �ا نہنی اور، ا�ر ہونا مشاورت � آپ یہ اندازە کر پائنی � �ٹ
، تو کی�:   چاہ�ئ

 
 ل�کن تختیوں اور سائن بورڈوں � ذر�عہ اضا�ن تار��ن معلومات فراہم ک��ں ، �ٹ رکھنی  نام ڈنڈاس اس�ٹ
  ڈنڈاس نام وا� سیٹ � جائ�دادوں کا نام بدل دیں (ماسوا�ئTTC  ٹ کا نام برقرار رکھنی�  �)، ل�کن ڈنڈاس � اس�ٹ
 ٹ اور سیٹ � تمام ڈنڈاس نام وا� جائ�دادوں کا نام تبد�ل ک��ں۔�  اس�ٹ

 
۔ یہ اس بار� منی �� کہ ہم کس ط�ح  �ٹ � کہنی ز�ادە � بار� منی �� � نام رکھ�ت ہنی اور یہ کہ ل�کن یہ ڈنڈاس اس�ٹ

� � عکا�   ؟ ک�ا ہمار� نام اس معا�ش ، اور کس � نہنی  � جائت ��
گ

۔ کس � نمائند� ہم کس � عزت کرنا چاہ�ت ہنی
؟ مشاورت منی شہر ڻورنڻو � ل�ی ا�ک مجمو� طور پر  کر�ت ہنی جس منی ہم ر��ت ہنی اور جس � ہم خواہش کر�ت ہنی

، جس منی سیٹ � اثاثوں کا نام رکھ�ن اور نام تبد�ل کر�ن �ادگاری ف��م ورک � 
گ

�شک�ل � ل�ی سفارشات طلب � جائنی �
۔

گ
 اور د�گر اقسام � شناخت � ر�نما اصول شامل ہوں �

 
جائزە اور عوا� مشاورت س�اە فام مخالف �سل پرسیت اور مقا� کمیونیٹ � خالف �سل پرسیت کو دور کر�ن � ل�ی 

۔ اس عزم منی سیٹ کو�سل � اقدامات کر � س�اە فام مخالف �سل پرسیت کا مقابلہ    2017�ن � سیٹ � عزم � موافق ��
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� کو  ن االقوا� ع�ش کر�ن � ل�ی ڻورنڻو ا�کشن پالن � متفقہ قبول�ت اور اقوام متحدە � اف���ت �سل � لوگوں � بنی
۔ عوا� رس� طور پر �سل�م کرنا اور سچائئ اور مفاہمت اور مق  شامل ��

گ
ن � ل�ی سیٹ � جاری وا�ست� ا� کمیونڻ�ی

ن  ، جس منی رسائئ � خواہاں برادری اور خواتنی
گ

 ب� شامل ہو�
گ

ن � نمائند� مشاورت منی مساوات � متال�ش د�گر کمیونڻ�ی
۔  شامل ہنی

 
: آپ مندرجہ ذ�ل � ذر�عہ اپین را�ئ رکھ�ن اور م��د معلومات حاصل کر�ن � اہل ہوں 

گ
� 

 
 اسپ�کر کا پینل پروگرام 
 ڻ�� فون ڻاؤن ہال � عوا� تق��بات 
  شپ اور احتساب �کل، ابورجنل ا�ت داروں � ساتھ میٹنگنی اور تبادلہ خ�ال، جس منی سیٹ � پارڻ�ن اہم �ش

، مقا� پل�س م�کنگ �کل، ڻورنڻو ا�کس�سیبلیٹ ا�ڈوائزری کو�سل اور ا�ک��یٹ ای ز ا�ڈوائزری کمییٹ نڈ افی�ئ
۔

گ
ی � عال�ت اور کمیونیٹ � تنظ�منی شامل ہوں � �، کارو�اری بہ�ت ن تار��ن معا�ش  انکلیوزن ا�ڈوائزری گروپ، ن�ی

  جس منی ک��ڈٹ فرسٹ ن�شن � م�س�سا�ا، ہاؤڈینوساؤئن اور ، رواییت عالقہ اور معاہدە ہولڈرز � ل�ی میٹنگنی
 ہیورون و�نڈاٹ شامل ہنی 

 عوا� را�ئ شماری 
  ئن �و� واال و�ب صفحہا�ک آن ال 
 تب�ە کر�ن � ل�ی ا�ک مخصوص ای م�ل اور فون الئن 

 
toronto.ca/dundasreview پر م��د معلومات حاصل ک��ں۔ 
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