"نداء إلى جميع المستأجرين"
نحتاج مساعدتكم!
لنتحدث عن مشاركة المستأجرين
كيف نستطيع بناء نظام أكثر شمولية لمشاركة المستأجرين؟

يقوم المستأجرون حاليا ً بتنظيم اجتماعات للمجتمع المحلي في
مختلف أنحاء المدينة
تعالوا وشاركوا اآلخرين أفكاركم!
استمعوا إلى نتائج استقصاء اآلراء
” “Take 5الذي أجريناه
اختاروا عددا ً من المستأجرين لتمثيلكم في مجموعة التخطيط
الجديدة من مختلف أنحاء المدينة الخاصة بموضوع مشاركة
المستأجرين

بيد المستأجرين ،ومن أجل المستأجرين
سيتم تقديم مرطبات خفيفة .كما سيتم دفع بدل المواصالت TTC Token
يرجى إبالغ المسئولين ،خالل فترة  5أيام على األقل قبل عقد هذه االجتماعات ،عن حاجتكم
لمترجم أو مرافق للعناية بكم ،وخالل فترة  10أيام على األقل قبل االجتماع عن حاجتكم
لمترجم بلغة االشارة على الطريقة األمريكية ).(ASL

إذا أردتم المزيد من المعلومات ،اتصلوا على الرقم
416-981-4087
قدّم الدعم:

12/2/15 - R

COMMUNITY POSTER – TENANT ENGAGEMENT – Sub-committee

مشاركة المستأجرين
جدول اجتماعات المجتمع المحلي
اجتماعات تورنتو شرق
االجتماع 1 #

الثالثاء 16 ،فبراير/شباط2016 ،
 6:00مساءا ً –  8:30مساءا ً

االجتماع 2 #
االربعاء 17 ،فبراير/شباط2016 ،
 6:00مساءا ً –  8:30مساءا ً

االجتماع 3 #
الجمعة 19 ،فبراير/شباط2016 ،
 1:00بعد الظهر –  3:30بعد الظهر

سيدار بري مانور

بينغ تاورز

سينيكا تاورز

 1700فينش أفنيو
 3330دانفورث أفنيو
( 2بلوك غرب شارع واردن أفنيو على ( 1.5بلوك شرق دون ميلز رود على
الجانب الشمالي من شارع فينش إيست)
الجانب الشمالي من شارع دانفورث
أفنيو)

 65غرين كرست سيركت
( 1بلوك شرق شارع ماركهام رود
متفرع من الجانب الجنوبي لشارع
لورانس أفنيو إيست عند غرين كرست
سيركت)

مواصالت عامة :باص  113#من محطة مواصالت عامة :باص 39 #أ و 39ب
 Mainلقطار األنفاق
على شارع فينش أفنيو إيست

مواصالت عامة :باص  54#على
شارع لورانس أفنيو إيست
اجتماعات تورنتو غرب
االجتماع 4 #
االثنين 29 ،فبراير/شباط2016 ،

 6:00مساءا ً –  8:30مساءا ً
مركز المجتمع المحلي
دريفتوود

االجتماع 5 #
الثالثاء 1 ،مارس/آذار2016 ،
 1:00بعد الظهر –  3:30بعد الظهر

االجتماع 6 #
الخميس 3 ،مارس/آذار2016 ،
 6:00مساءا ً –  8:30مساءا ً

شبرد باليس

 245دان أفنيو

 4455باثهرست ستريت
( 4بلوك غرب شارع دافرين ستريت
( 1بلوك شمال شارع شبرد أفنيو وست متفرع من الجانب الجنوبي من شارع
 4401جاين يتريت
على الجانب الشرقي من شارع باثهرست كوين ستريت وست عند التقاطع مع دان
(الزاوية الجنوبية الشرقية من تقاطع
أفنيو)
شارع جاين تريت وشارع دريفتوود أفنيو ستريت)
على الجانب الشرقي من شارع جاين
مواصالت عامة :باص  7#على شارع مواصالت عامة(street car) :
ستريت بين فينش أفنيو وستيلز أفنيو)
ترمواي  501#على شارع كوين ستريت
باثهرست ستريت
وست
مواصالت عامة :باص  35#على شارع
جاين ستريت
اجتماعات وسط تورنتو
االجتماع 7 #
االثنين 14 ،مارس/آذار2016 ،
 6:00مساءا ً –  8:30مساءا ً

االجتماع 8 #
الثالثاء 15 ،مارس/آذار2016 ،
 1:00بعد الظهر –  3:30بعد الظهر

االجتماع 9 #
االربعاء 16 ،مارس/آذار2016 ،
 6:00مساءا ً –  8:30مساءا ً

بناية شقق سناتور كرول

 931يونغ ستريت

غرينوود تاورز

 341بلور ستريت وست ،الطابق 2
( 1بلوك غرب شارع سانت جورج
ستريت على الجانب الجنوبي من شارع
بلور ستريت وست)

( 1بلوك جنوب محطة قطار األنفاق
روزدايل ،على الزاوية الجنوبية الشرقية
لتقاطع يونغ ستريت مع إيلمر أفنيو)

 145ستراثمور بوليفار
(على الجانب الشمالي من شارع
دانفورث أفنيو بين محطتي قطار األنفاق
دونالندز وغرينوود)

مواصالت عامة :محطة قطار األنفاق
سانت جورج

مواصالت عامة :محطة قطار األنفاق
روزدايل

01-13-16

مواصالت عامة :محطة قطار األنفاق
دونالندز أو غرينوود)

TENANT CONSULTATION MEETINGS

