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احیا و بازسازی :Overlea Boulevard
از  Don Mills Roadتا Thorncliffe Park Drive
شهرداری تورنتو از اهالی و ساکنین محترم دعوت بعمل میآورد درباره تغییرات پیشنهادی در  Overlea Boulevardاطالعات بیشتری کسب کرده و نقطه نظرات
خود را ارائه نمایند .یکی از تغییراتی که مد نظر قرار دارد ،جایگزین کردن خط گردش به چپ رو به جنوب از  Don Mills Roadبه Gateway Boulevard
است .مزیت این تغییر ایمنی بهتر ،رفت و آمد بهتر و تسهیل جربان ترافیک در مقایسه با گزینه مد نظر فعلی است که خط گردش به چپ رو به جنوب را برای خودروها
حفظ میکند .برخی از رانندگان برای رسیدن به مقصد خود باید از مسیر دیگری استفاده کنند.
شهرداری تورنتو در ماه مارس  2022جلسات مشاوره عمومی درباره
مفاهیم اولیه طراحی  Overlea Boulevardبرگزار کرد .ما اینک با
استفاده از نظرات ارزشمند مردمی طرحی را برای Overlea
 Boulevardتوصیه میکنیم که خصوصیات زیر را دارا میباشد:




بهبود ایمنی همگانی
حفظ خیابانها برای رانندگی ،حمل و نقل عمومی ،تحویل بار
و کاال و سرویس های اضطراری
بهبود فضای عمومی برای ساکنان محلی و بازدیدکنندگان

شهرداری تورنتو پیشنهاد میکند که ایمنی مردم عبورکننده از Overlea
 Boulevardدر نقاط زیر را بهبود ببخشد:
 ،Overlea Boulevard ،Don Mills Road .1و تقاطع
Gateway Boulevard
 .2پل Overlea
 ،Overlea Boulevard .3غرب پل تا Thorncliffe Park
Drive
 .4تقاطع  Thorncliffe Park Drive Eastو Overlea Boulevard

کسب اطالعات بیشتر

ارائه نقطه نظرات

رئوس طراحی را تا  25می در وبسایت پروژه 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:
 6ژوئن 2022

جلسه عمومی مجازی

جلسه حضوری بدون نیاز
قبلی

تاریخ 25 :مه 2022

در جلسات
شرکت کنید

زمان 06:30 :الی  8:30بعدازظهر

تاریخ 26 :می 2022

برای شرکت در جلسه مجازی میتوانید از کامپیوتر ،تلفن هوشمند یا
تبلت خود استفاده کنید

زمان :مراجعه در هر زمانی بین  3:00تا  8:00بعدازظهر
محلR.V. Burgess Park**:

برای ثبتنام به وبسایت رجوع کنید:
www.toronto.ca/overlea
شرکت در جلسه مجازی با تلفن (فقط صوتی)
این شماره را بگیرید6530-915-416 :
کد دسترسی2469 697 0099 :

46 Thorncliffe Park Drive

** در صورت بارش باران سنگین ،جلسه حضوری به
مرکز اجتماعی  Jenner Jean-Marieواقع در 48
 Thorncliffe Park Driveمنتقل خواهد شد

اطالعات بیشتر
استیون زیگلر
کارشناس ارشد هماهنگی پروژه
Metro Hall, 19th Floor, 55 John Street
Toronto, ON M5V 3C6

به رزرو

ایمیلOverlea@toronto.ca :
تلفن2848-338-416 :

* 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.

toronto.ca/overlea

