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June 15, 2021 

 تھارن کلف پارک ڈرائیو
 بائیک لین کی تشکیل نو

 2021تاریخ اختتام: جوالئی  2021جوالئی  تاریخ آغاز:
 ڻائم الئن تبدیل ہو سکتی ہے۔*

 کے جنوب میں تھارن کلف پارک ڈرائیو میں بائیک لین کی تشکیل نو کرے گی۔ ڈڻورنڻو اوورلی بولیورسڻی آف 

ڻرانسپورڻیشن سروسو نے حفاظت سے سمجھوتہ کیے بغیر پارکنگ کی  کمیونڻی اور مقامی کونسلر سے موصولہ تاثرات کی بنیاد پر،
کلف پارک ڈرائیو میں بائیک لینوں کی تشکیل نو کا ڈیزائن بنایا ہے۔ نئے تھارن انتہائی ممکن جگہوں کی سہولت بہم پہنچانے کے لیے 

 جگہیں شامل ہیں، جو نیچے نقشے پر دکھائی گئی ہیں۔ 40ڈیزائن میں پارکنگ کی 

بس اسڻاپس میں سے دو کو ہڻائے گا تاکہ اسڻاپس کی تنگ جگہوں کو کم کیا جائے اور بس کی معتبریت  14حالیہ  TTCاس کے عالوه، 
 بڑھائی جائے۔

 لوگوں کی سائیکلنک اور ڈرائیونگ کے بیچ بفر میں طبعی علیحدگی کا اضافہ کیا جائے گا۔

 اور ڻورنڻو میں تعمیری کام کے بارے میں اہم معلومات 19-کووڈ
صحت و سالمتی کا ذمہ دار ہے اور اس تعمیر کے دوران، ڻھیکیدار اونڻاریو کی مشغلہ جاتی صحت و سالمتی ایکٹ کے تحت سائٹ پر 

کے حوالے سے سڻی کے جوابی اقدام  COVID-19کی تخفیف کے طرز عمل کو نافذ کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔  COVID-19سے 
 مالحظہ کریں۔ toronto.ca/covid-19رم سے متعلق مزید معلومات کے لیے، براه ک

 کا نقشہ عالقےکام والے 

 
 کام کی تفصیالت

 سڻی کا ڻھیکیدار:
 سڑک پر موجود نشانات میں تبدیلیاں کرے گا •
 پارکنگ کی اجازت ہےعالمتی تختی تبدیل کر کے دکھائے گا کہ کہاں پر  •
 والے لوگوں کو گاڑیوں سے الگ کرنے کے لیے کنکریٹ کے کنارے اور فلیکس بوالرڈ نصب کرے گا سائیکل چالنے •

 تعمیر کے دوران کس چیز کی توقع کریں 

ان اثرات کو کم کرنے کی کوششیں کرے گی۔ ہم آپ کے  ہذا آپ کو دھول، شور اور دیگر زحمتوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سڻی •
 حوصلے کی ستائش کرتے ہیں۔

 سڻی ہذا سڻی کی پراپرڻی میں نجی طور پر زیر ملکیت کسی آئڻم کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ •

http://www.toronto.ca/covid-19
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پگڈنڈی کے نشانات رات میں نصب کیے جائیں گے اور دیگر سارا کام دن کے اوقات میں ہوا : کام کے اوقات
 جائے گا۔ساعتوں تک محدود رکھا کرے گا۔ شور و غل واال کام زیاده سے زیاده ممکن حد تک دن کی 

 

ر دکام کو محفوظ انداز میں مکمل کرنے کے لیے، کام کے حلقے کے ان :سڑک اور بغلی راستے تک رسائی
 سڑک پر پابندیاں نافذ ہوں گی۔ ایمرجنسی والی گاڑیوں کے لیے رسائی ہمہ وقت برقرار رکھی جائے گی۔

عارضی پابندی سے آپ کو مطلع رسائی کی کسی تک ڻھیکیدار آپ کی ڈرائیو وے  :رسائی تکڈرائیو وے 
 رکھا جائے گا۔ کرے گا۔ اگر آپ کے مکان میں دو داخلی راستے ہیں تو ایک کو ہمہ وقت کھال

 

: سڑک کا استعمال کرنے والوں کو صرف معمولی تاخیر اور اضافی ڻریفک کی توقع ڻریفک کا نظم و نسق
موڻر سواروں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تعمیر کے دوران سائیکلیں اور کاریں لین شیئر  رکھنی چاہیے۔

 کر سکتی ہیں۔ گاڑی چالتے وقت، براه کرم سڑک استعمال کرنے والے مصیبت زده افراد کا خیال رکھیں۔

 

عمیر ت وہیں۔ اگر آپ کسائٹ پر موجود کارکنان خود کو تفویض کرده کام کے لیے ذمہ دار  سائٹ کی حفاظت:
سائٹ کے معائنہ کار کے پاس بھجوانے کو  –ہیں یا سائٹ پر کوئی مسئلہ ہے تو درپیش سے متعلق سواالت 

 ں۔ اگر سائٹ کے معائنہ کار دستیاب نہ ہوں تو، اس نوڻس کے آخر میں مندرج فرد سے رابطہ کریں۔یکہ

 

ایسے اوقات آتے ہیں جب ڻھیکیداروں کو آن سائٹ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں  جسمانی دوری بنانا:
ز قبل اکی بندش،  نیمکان مالکوں سے مواصلت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ڈرائیو وے تک رسائی، پا

ہو  ںسائٹ کی بحالی والے کام (لینڈ اسکیپنگ، پیورز نصب کرنا، وغیره) کے بارے میتعمیر معائنوں، اور 
ار برقرعملہ کافی حد تک مرئی کپڑے سے قابل شناخت ہوگا اور وه جسمانی دوری  اڻھیکیدار ک سکتی ہے۔
 رکھے گا۔

 

آن سائٹ پارکنگ متاثر ہوگی۔ فعال کام کے حلقے میں پارکنگ کی اجازت نہیں ہے  اس پروجیکٹ سے پارکنگ:
کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی پارک کرده گاڑی سے تعمیری کار  سامانآالت اور کیونکہ تعمیری 

اسے دوسری جگہ کر دیا جائے گا نیز مالک سے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا۔ اس کے مقام متاثر ہوتا ہے تو، 
 پر کال کریں۔ 2222-808-416کے لیے براه کرم 

 

بنانا الزم ہے کہ تعمیر کے دوران ہر کسی کے لیے قابل یہ یقینی سڻی کے ڻھیکیدار پر  قابل رسائی سہولت:
رسائی میں کسی بھی عارضی خلل سے جتنی  رسائی گلیارے اور داخلہ کے راستے برقرار رکھے گئے ہیں۔

 متعلقہ جلدی ممکن ہوگا مطلع کیا جائے گا۔ اگر آپ کو خلل کا سامنا ہوتا ہے، مخصوص رسائی درکار ہے یا
 تو، ذیل میں مندرج پروجیکٹ مینیجر کو مطلع کریں۔سہولت کی درخواست ہے 

 مزید معلومات درکار ہیں؟

عملہ سے رابطہ کریں، اگر آپ کو تعمیری اگر اس تعمیری پروجیکٹ کے بارے میں آپ کے سواالت ہوں تو، براه کرم ذیل میں مندرج 
براه کرم سائٹ کے معائنہ کار کو پوچھیں، جسمانی دوری برقرار رکھنے کا احترام کریں  –سائٹ پر موجود عملہ سے بات کرنی ہو تو 

 اور ماسک پہنیں۔

 adam.popper@toronto.ca، 416-392-8234ایڈم پوپر،  پروجیکٹ مینیجر
TTY بجے شام، تعطیالت کو بند رہتا ہے) 5بجے صبح تا  8(روزانہ  0889-338-416 سماعتی نقص سے متعلق خدمت 

 311 عمومی استفسارات
 /bikeflemingdonthorncliffetoronto.ca ویب سائٹ
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