
Pampublikong Konsultasyon 

toronto.ca/overlea 

Pebrero 14, 2022 

Pagpapanibago ng Overlea Boulevard 
Overlea Boulevard mula Don Mills Road hanggang Thorncliffe Park Drive 

Ang Lungsod ng Toronto ay nagmumungkahi 
na mapabuti ang kaligtasan para sa mga 
taong naglalakbay sa kahabaan ng Overlea 
Boulevard sa mga sumusunod na lokasyon: 

1. Interseksyon ng Don Mills Road,
Overlea Boulevard, at Gateway
Boulevard

2. Overlea Bridge

3. Overlea Boulevard, kanluran ng tulay

patungong Thorncliffe Park Drive

4. Interseksyon ng Thorncliffe Park Drive

East at Overlea Boulevard

Minumungkahi ng Lungsod ang mga 
pagbabago ngayon dahil ang Overlea Bridge 
deck, na itinayo noong 1960, ay 
nangangailangan ng kapalit. Ang pinakasulit na oras para ipatupad ang pagbabago ay kapag kailangan ng 
isang kapalit. Ang mga iminungkahing pagbabago ay kinabibilangan ng: 

 Mas malawak na mga bangketa, pampublikong sining at pinahusay na mga pampublikong espasyo

 Bagong protektadong mga daanan ng bisikleta

 Pinahusay na mga hintuan ng bus

 Mga pagbabago sa interseksyon na nagpapanatili ng mga paggamit ng kalsada para sa mga taong
nagmamaneho, transit, mga naghahatid, at mga serbisyong pang-emerhensya

 Walang pagbabago sa mga daanan ng sasakyang de-motor, 2 daanang pinananatili sa bawat direksyon

Matuto nang Higit Pa Magbigay ng Katugunan 

Tingnan ang impormasyon ng proyekto sa website 
at humiling ng impormasyon sa pamamagitan ng 

telepono o e-mail. 

www.toronto.ca/overlea 

Kumpletuhin ang isang online na pagsisiyasat o 
humiling ng naka-print na kopya. Magsumite ng mga 

komento sa pamamagitan ng email, koreo o telepono. 

Huling araw ng komento: 
Marso 25, 2022 

Dumalo sa 
Kaganapan 

*Ang impormasyon sa
parehong 

pagpupulong ay 
magiging 

magkapareho

Pagpupulong 1* 

Petsa: Marso 2, 2022 

Oras: alas 6:30 hanggang alas 8:30 
ng gabi 

Pagpupulong 2* 

Petsa: Marso 3, 2022 

Oras: alas 12:30 hanggang alas 2:30 
ng hapon. 

Sumali sa parehong mga 
pulong sa pamamagitan ng 
kompyuter, smartphone o 
tablet 

Bisitahin ang webpage upang 
magparehistro: 
www.toronto.ca/overlea 

Sumali sa parehong mga 
pulong sa pamamagitan ng 
telepono (audio lamang) 
I-dial ang: 416-915-6530

Mga Access Code: 
Pagpupulong 1: 2469 689 9387 
Pagpupulong 2: 2458 688 5896 

Karagdagang informasyon
Steven Ziegler 

Email: Overlea@toronto.ca 

Nakatataas na Taga-koordinado ng Pampublikong Konsultasyon 

Telepono: 416-338-2848 

Metro Hall, 19th Floor, 55 John Street 
Toronto, SA M5V 3C6 
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* K kolektahin ang impormasyon alinsunod sa Batas saKalayaan ng Impormasyon at Proteksiyon ng Pagkapribado ng Munisipyo
[Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act.] Maliban sa personal na impormasyon, lahat ng mga komento ay
magiging bahagi ng pampublikong talaan. ** Upang makatulong na mabawasan ang pagkalat ng COVID-19 ang mga aktibidad sa
konsultasyon ay isasagawa sa online, sa pamamagitan ng telepono, email, at koreo lamang.




