مشاوره عمومی
 14فوریه 2022

احیا و بازسازی Overlea Boulevard
 Overlea Boulevardاز  Don Mills Roadتا Thorncliffe Park Drive
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شهرداری تورنتو پیشنهاد میکند که ایمنی افراد عبورکننده از
 Overlea Boulevardرا در نقاط زیر بهبود ببخشد:
، Overlea Boulevard،Don Mills Road
.1
و تقاطع Gateway Boulevard
پل Overlea
.2
 ،Overlea Boulevardغرب پل تا
.3
Thorncliffe Park Drive
تقاطع  Thorncliffe Park Drive Eastو
.4
Overlea Boulevard
دلیل اینکه شهرداری در این زمان پیشنهاد داده این است که
سطح پل  Overleaکه در سالهای  1960احداث شده نیاز به
تعویض دارد .مقرون به صرفهترین زمان برای اعمال تغییر
موقعی است که نیاز به تعویض وجود دارد .تغییرات پیشنهادی
عبارتند از:







پیادهروهای عریضتر ،نصب آثار هنری برای عموم مردم و فضاهای عمومی بهبودیافته
خطوط جدید و محافظتشده مخصوص دوچرخهسواران
ایستگاههای اتوبوس بهبودیافته
تغییر در تقاطعها با هدف حفظ کاربریهای خیابان برای افراد در حال رانندگی ،استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ،تحویل کاال و خدمات
اضطراری
عدم تغییر خطوط مخصوص وسایل نقلیه موتوری ،حفظ  2خط در هر جهت.

کسب اطالعات بیشتر

ارائه نقطه نظرات

اطالعات پروژه را در وبسایت مالحظه کرده و تلفنی یا با ایمیل
درخواست اطالعات کنید.

فرم نظرسنجی آنالین را تکمیل کرده یا یک نسخه چاپی از آنرا درخواست
کنید .نظرات خود را با ایمیل ،نامه یا تلفن مطرح کنید.

www.toronto.ca/overlea

مهلت ارائه نقطه نظرات:
 25مارس 2022

در جلسات
شرکت کنید

*اطالعات ارائه شده در
هر دو جلسه یکسان
خواهد بود

جلسه *1

جلسه *2

تاریخ 2 :مارس 2022

تاریخ 3 :مارس 2022

زمان 6:30 :الی  8:30شب

زمان 12:30 :الی  2:30بعدازظهر

برای شرکت در این جلسات میتوانید از
کامپیوتر ،تلفن هوشمند یا تبلت خود استفاده
کنید

برای شرکت در این جلسات میتوانید تلفن کنید
(فقط صوتی)
شماره تلفن416-915-6530 :

برای ثبتنام به وبسایت رجوع کنید:
www.toronto.ca/overlea

کدهای دسترسی:
جلسه 2469 689 9387 :1
جلسه 2458 688 5896 :2

اطالعات بیشتر
ایمیلOverlea@toronto.ca :
Steven Ziegler
تلفن416-338-2848 :
کارشناس ارشد هماهنگی پروژه
Metro Hall, 19th Floor, 55 John Street
Toronto, ON M5V 3C6

* اطالعات طبق قانون شهرداری درباره آزادی اطالعات و محافظت از حریم خصوصی گردآوری خواهد شد .به استثنای اطالعات شخصی ،تمام نظرات جزو سوابق عمومی منظور
خواهند شد ** .برای کمک به جلوگیری از انتشار  ،COVID-19فعالیتهای مشاوره فقط بصورت آنالین ،تلفنی ،با ایمیل و نامه انجام میشود.

toronto.ca/overlea

