
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 بھیجنے سے پہلے نقطوں پر مبنی لکیر پر سے کاٹ لیں اس جوابی کارڈ کو ڈاک میں 

 مکمل نام 

 ڈاک کا پتہ

 معلومات کا استعمال صرف اس منصوبہ کے مقاصد کے لیے کیا جائے گا آپ کی ذاتی  

 ستریٹ نمبر، سٹریٹ کا نام  -گھر / اپارٹمنٹ کا نمبر  

 شہر، صوبہ، پوسٹل کوڈ   فون، اختیاری  ای میل، اختیاری

تمام  ذاتی معلومات کے عالوہ،  کےتحت اکٹھی کی جائے گی۔ Protection of Privacy Actاور  Municipal Freedom of Informationمعلومات 
 تبصرے پبلک ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گے۔

 کے مشاورتی امواد کی ایک پرنٹ کاپی حاصل کرنا چاہوں گا/گی۔  Housing Now – 770 & 805 Don Mills Rdمیں 

تی ہوں تا کہ مجھ سے اس پروسیس کے بارے  میں مقامی کونسلر کو اپنے نام، پتے اور ای میل ایڈریس کے افشاء کی اس مقصد کیلئے اجازت دیتا/دی
 میں مواصلت کی جا سکے۔ 

میں امواد کی درخواست اس زبان میں کرنا  
  چاہوں گا:

English اردو فارسی 

ગજુરાતી தமிழ் 

770 Don Mills Road & 805 Don Mills Road 
 کمیونٹی مشاوراتی اجالس 

 آپ کو ایک کمیونٹی کے مشاوراتی ورچوئل اجالس میں مدعو کیا گیا ہے
کے بارے میں جان سکیں اور یہ کہ آپ کے عالقہ کیلئے کیا منصوبہ بنایا جا رہا   Housing Now Initiativeتا کہ آپ 

 کے بارے میں اپنی آراء اور تاثرات کا اشتراک کر سکیں۔ CreateTOشہر اور  Torontoہے اور اس لئے بھی کہ آپ 

 Torontoکو  Don Mills Road 805اور  770شہری کونسل نے 
کے ایک حصے کے طور پر   Housing Now Initiativeشہر کے 

کے   Housing Nowمعلوماتی گائیڈ کا مطالعہ کریں اور  منظور کیا ہے۔

بارے میں مزید معلومات کیلئے  
www.createto.ca/housingnow  وزٹ کریں۔ 

 
770 Don Mills Road 

 : یل کی سفارش کرتا ہےمندرجہ ذپہال ترقیاتی تصور 

 منزلوں پر مشتمل تین عمارتیں  48 •

 رہائشی یونٹ 1250تقریباً  •

 سستے کرائے کے مکانات 417تقریباً  •

ایلیمنٹری اسکول، بچوں کی دیکھ بھال کا ادارہ،   TDSBایک نیا  •
 عوامی پارک اور اس جگہ سے گُزرتی ہوئی ایک عوامی سڑک 

 
805 Don Mills Road 

 : مندرجہ ذیل کی سفارش کرتا ہےپہال ترقیاتی تصور 

 عمارتیں   2منزلوں پر مشتمل  48 •

 رہائشی یونٹ  805تقریباً  •

 سستے کرائے کے مکانات 268تقریباً  •

ا عوامی پارک، بچوں کی دیکھ بھال کا ادارہ، ایک عوامی  ایک نی •
 سڑک، اور عوامی عالقے اور اس کے مناظر میں بہتریاں 

 2021ستمبر،  14منگل، 
 تک 8:30سے رات  6:30شام 

Webex Events  کے ذریعے آن الئن 
شمولیت اختیار کرنے کے طریقہ کے بارے  

 معلومات عقب میں دی گئی ہیں 

COVID-19   کا پھیالؤ روکنے میں مدد کرنے کیلئے، ہم
کی  Public Healthجسمانی فاصلہ برقرار رکھنے کیلئے 

ہدایات پر عمل کر رہے ہیں اور کمیونٹی کے مشاورتی اجالس  
 کو ورچوئلی منعقد کر رہے ہوں گے۔

 آپ اگلے کمیونٹی مشاورتی اجالس کے بارے میں کس چیز کو مزید جاننا چاہیں گے؟ 

770 Don Mills Road 

805 Don Mills Road 

N 

میں پڑھنے  தமிழ்، یا ગજુરાતીاس نوٹس کو فارسی، انگلش، 

 www.createto.ca/805donmillsیا   www.createto.ca/770donmillsکیلئے:

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


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

سے  اس جوابی کارڈ کو ڈاک میں بھیجنے سے پہلے نقطوں پر مبنی لکیر پر 
 کاٹ لیں 

Michelle Corcoran 
 ساز سینئر منصوبہ 

City Planning Division 
michelle.corcoran@toronto.ca 

416-395-7130 

Deputy Mayor Denzil Minnan-Wong 
Don Valley East کونسلر اور ڈپٹی میئر 

councillor_minnan-wong@toronto.ca 
416-397-9256 

 آن الئن شمولیت اختیار کریں 

شمولیت اختیار کرنے، ُسننے اور سواالت پُوچھنے کا طریقہ 
جاننے کی ہدایات کیلئے سیشن سے پہلے  

www.createto.ca/770donmills   یا
www.createto.ca/805donmills ریں۔ ِوزٹ ک 

 فون کے ذریعہ شامل ہوں 

 5643-216-416ڈائل کریں 

  درج کریں 7741 876 132رسائی کا کوڈ 

سیشن کے دوران کوئی سوال پوچھنے کیلئے، "اپنا  
 دبائیں۔ 3ہاتھ کھڑا کرنے کیلئے" *

 مشاورتی امواد: آن الئن یا پرنٹ کاپی کی درخواست کریں
پیڈ جوابی کارڈ کو کاٹ کر ہمیں بذریعہ -نوٹس کے نچلے حصہ پر موجود پریمشاورتی امواد کی کاپی کی درخواست کرنے کیلئے، اس 

اجالس کے امواد، بشمول پریزینٹیشن، اجالس کی ریکارڈنگ، معلوماتی شیٹ، اور   پر ہمیں پیغام بھیجیں۔ 1081-346-647ڈاک بھیجیں یا 
پر   www.createto.ca/805donmillsیا  www.createto.ca/770donmillsآراء کا فارم پروجیکٹ کی ویب سائٹس )

 اجالس کے بعد دستیاب ہو گا۔ 
 

 اکاموڈیشن/سہولیات 
Toronto  شہرAccessibility for Ontarians with Disabilities Act, 2005  کی تعمیل کو یقینی بنانے کیلئے ضروری اقدامات

ایونٹ میں شرکت کیلئے معذوری سے متعلقہ کوئی سہولت یا ترجمے کی خدمات   Cityاگر آپ کو ایک آن الئن  اٹھانے کیلئے پُرعزم ہے۔
ے کام آ سکیں، براہ کرم ذیل  درکار ہوں، تو اس بات کو یقینی بنانے کیلئے کہ ہم آپ کے مطابق کسی سہولت کا تعین کرنے کیلئے آپ ک

 مطلع کریں۔ ہمیں سے جلد از جلد رابطہ کرنے کے ذریعے Michelle Corcoranمیں دیے گئے فون نمبر یا ای میل ایڈریس پر 
 

 یا اپنے مقامی کونسلر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں:  City Planningآپ 

 اجالس کمیونٹی مشاوراتی 
 2021ستمبر،  14منگل، 

 تک  8:30سے رات   6:30شام 

ہم آپ کو اجالس شروع ہونے سے دس منٹ پہلے شمولیت اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تا کہ آپ کے پاس الگ آن کرنے  
 کیلئے کافی وقت موجود ہو۔


