
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 قبل از ارسال این کارت پاسخ، برگه را از قسمت خط چین شده برش دهید 

 خانوادگینام و نام 

 آدرس پستی

 اطالعات شخصی شما صرفا جهت اهداف این پروژه استفاده می شود 

 شماره خیابان، نام خیابان  -پالک خانه/آپارتمان  

 شهرستان، استان، کد پستی   شماره تلفن )اختیاری(  ایمیل )اختیاری(

استثنای اطالعات شخصی، تمامی نظرات به عنوان بخشی به  اطالعات مطابق قانون آزادی اطالعات شهرداری و حفاظت از حریم خصوصی گردآوری می شوند.
 از سوابق عمومی نگهداری می شوند.

 نم.را دریافت ک .Housing Now – 770 & 805 Don Mills Rdمایلم یک نسخه چاپی از اطالعات مشاوره برای 

اینجانب رضایت خود را اعالم می دارم که عضو شورای شهر منطقه به منظور ارتباط با من در مورد این روند می تواند نام، آدرس و آدرس  
 ایمیل اینجانب را دریافت نماید.

  مایلم مطالب را به زبان زیر دریافت کنم:

 اردو فارسی انگلیسی

ગજુરાતી தமிழ் 

 درباره پروژه های جلسه مشاوره محلی
770 Don Mills Road   805 و Don Mills Road 

و اقداماتی که برای  Housing Nowتا در مورد طرح  جلسه مشاوره محلی مجازی دعوت شده اید یک شما به 
منطقه شما برنامه ریزی شده است اطالعاتی کسب کنید و نظرات و انتقادات خود را با شهرداری تورنتو و 

CreateTO  .به اشتراک بگذارید 

را به عنوان   Don Mills Road 805و  770شورای شهر طرح 
شهرداری تورنتو تصویب کرده  Housing Nowبخشی از طرح 

  راهنمای Housing Nowمورد سب اطالعات بیشتر در جهت ک  است.
 www.createto.ca/housingnowبحث را خوانده و از آدرس 

 بازدید نمایید.
 

770 Don Mills Road 
 

 در طرح اولیه ساخت و ساز موارد زیر پیشنهاد شده است: 

 طبقه  48 ساختمان تا سقف حداکثر 3 •

 واحد مسکونی 1250حدود  •

 خانه اجاره ای مقرون به صرفه  417حدود  •

، مرکز مراقبت از کودکان، پارک TDSBیک مدرسه ابتدایی جدید  •
 عمومی و یک جاده عمومی که به محل ختم می شود 

 
805 Don Mills Road 

 
 در طرح اولیه ساخت و ساز موارد زیر پیشنهاد شده است: 

 طبقه  48سقف حداکثر ساختمان تا   2 •

 واحد مسکونی  805حدود  •

 خانه اجاره ای مقرون به صرفه  268حدود  •

یک پارک عمومی جدید، مرکز مراقبت از کودکان، یک جاده   •
 عمومی، و بهسازی محدوده عمومی و فضاسازی خیابان 

 2021سپتامبر  14سه شنبه، 
 عصر  8:30 -عصر  6:30

 Webex Eventsآنالین در سیستم 
جزئیات نحوه پیوستن به جلسه در پشت این برگه  

 توضیح داده شده است 

های دستورالعمل، ما از COVID-19جهت کمک به کاهش شیوع 
اداره بهداشت عمومی برای اعمال فاصله گذاری فیزیکی پیروی 

می کنیم و در نتیجه جلسه مشاوره محلی را به طور مجازی  
 میزبانی خواهیم کرد. 

 مایلید در جلسه آتی مشاوره محلی درباره چه چیزی اطالعات بیشتری کسب کنید؟ 

770 Don Mills Road 

805 Don Mills Road 

N 

 از آدرس زیر بازدید نمایید:  தமிழ்یا  ગજુરાતીجهت مطالعه این اعالمیه به زبان فارسی، اردو، 

www.createto.ca/770donmills  یاwww.createto.ca/805donmills 

http://www.createto.ca/770donmills
http://www.createto.ca/805donmills


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 این کارت پاسخ، برگه را از قسمت خط چین شده برش دهید قبل از ارسال 

Michelle Corcoran 
 برنامه ریز ارشد 

 واحد برنامه ریزی شهری 
michelle.corcoran@toronto.ca 

416-395-7130 

Denzil Minnan-Wong  معاون شهردار 
  Don Valley Eastعضو شورای شهر منطقه 

 و معاون شهردار
councillor_minnan-wong@toronto.ca 

416-397-9256 

 شرکت آنالین 

جهت دریافت راهنمایی در مورد نحوه شرکت، گوش دادن و  
طرح پرسش قبل از برگزاری جلسه از آدرس  

www.createto.ca/770donmills   یا
www.createto.ca/805donmills مایید.بازدید ن 

 شرکت تلفنی 

 تماس بگیرید 5643-216-416با شماره تلفن 

  را وارد کنید  7741 876 132کد دسترسی 

را فشار داده  3جلسه، *جهت پرسیدن سوال در طول  
 تا »دست خود را بلند کنید«. 

 مطالب مشاوره: بصورت آنالین یا درخواست نسخه چاپی
جهت درخواست نسخه ای از مطالب مشاوره، کارت پاسخ که هزینه پست آن از پیش پرداخت شده را در انتهای این اعالمیه بریده و برای ما  

مطالب جلسه شامل سخنرانی، فایل ضبط شده جلسه، برگه اطالعات   برای ما پیغام بگذارید. 1081-346-647ارسال نمایید و یا از طریق شماره 
پس از   (www.createto.ca/805donmillsو www.createto.ca/770donmills)خورد نیز در وب سایت های پروژه و فرم باز

 جلسه در دسترس خواهد بود. 
 

 تسهیالت 
گردد تا اقدامات الزم را برای اطمینان از پیروی از قانون دسترس پذیری افراد دارای معلولیت ساکن انتاریو مصوب اری تورنتو متعهد می دشهر 
به تسهیالت یا خدمات ترجمه ویژه افراد دارای معلولیت نیاز دارید، لطفاً در  شهرداری اگر برای شرکت در رویداد آنالین   انجام دهد.  2005سال 

از طریق شماره تلفن یا آدرس های ایمیل ارائه شده در زیر تماس حاصل نمایید تا اطمینان حاصل شود که   Michelle Corcoranاسرع وقت با 
 تسهیالت مناسب با مشورت شما ارائه می گردد. 

 

 همچنین می توانید با واحد برنامه ریزی شهری یا عضو شورای شهر منطقه  خود تماس بگیرید:

 جلسه مشاوره محلی 
 2021سپتامبر   14سه شنبه، 

 عصر 8:30 -عصر  6:30

 پیشنهاد می گردد ده دقیقه قبل از شروع جلسه وارد شده تا جهت شرکت در جلسه فرصت کافی داشته باشید. 


