Making Plans for the Future of PAE Persian

برنامه ریزی برای آینده ی PAE

پیش نویس سند چشم انداز  2030و برنامه و بودجه سال مالی 2020-2021برای شهر مان انجام شده است و ما مایلیم نظر
شما را در مورد آنها جویا شویم.

برنامه شهر ما برای  _ 2030چشم اندازی برای آینده ما
خصوصا در سال  ،2020چیز های زیادی در زندگی روزمره ما تغییر کرده است که برای برنامه ریزی برای آینده باید این
تغییرات را در نظر گرفته و خود را با آنه تطبیق دهیم .برنامه  2030شهر چشم انداز جالبی را در این زمینه ایجاد می نماید:


با وجود فرصت های شغلی و سرمایه گزاری در شهر و منطقه ما ،وضعیت اقتصادی خوب خواهد بود



همشهریان با حس امنیت به فعالیت و ارتباطات خود با یکدیگر ادامه خواهند داد



محیط زیست و میراث منحصر به فرد ما محافظت شده باقی خواهند ماند



اماکن ما جذاب ،آموزشی و خالق خواهند بود



توان مدیریتی ما باعث شفافیت و اعتماد در تصمیم گیری ها خواهد بود

بودجه و برنامه تجاری ساالنه برای سال 2020-2021
سند بودجه و برنامه تجاری ساالنه ،گویای پایبندی ما به تعهدات و ارائه بهترین نتایج به شما و همشهریان در سال های -2021
 2020خواهد بود .این سند مشخص می کند که موجودی مالی عمومی چگونه صرف تامین هزینه امکاناتی خواهد شد که شما
به صورت روزمره از آنها استفاده می کنید .امکاناتی مانند کتابخانه ،مراکز خدمات به همشهریان ،پارک ها و مراکز بازی
کودکان ،امکانات ورزشی ،خیابان و پیاده رو ها ،دفع زباله و خدمات بازیافت.
پیش نویس بودجه شامل یک بودجه  2.4میلیون دالری برای کمک به همشهریان در دوره کووید  19است که از طریق فراهم
آوردن منابع مالی مورد نیاز جامعه و ارائه خدمات حمایتی به همشهریان ،پرداخت کننده گان عوارض و مراکز تجاری هزینه
خواهد شد.
دیگر نکات برجسته برنامه تجاری و بودجه سال  2020-2021شامل:


تاسیس و راه اندازی مرکز بازیافت مواد به همراهی شهرداری منطقه چارلز استوارت و به هدف کاهش مراکز دفع زباله و
ایجاد کار



سرمایه گذاری در مدیریت آب ناشی از سیالب ها برای حفظ امنیت منازل و کسب و کار



بهبود مدیریت ترافیک به هدف بهینه سازی دسترسی و جای پارک برای خودرو ها در سطح شهرمان



ارتقاء وضع کیفی  7مرکز بازی کودکان



کاشت درخت و ایجاد فضای سبز ،افزایش سایبان ها و حمایت از ابتکارات کلیدی طرح مقابله با تغییرات آب و هوا




شروع عملیات زیبا سازی خیابان پراسپکت در منطقه کیلبرن
بهبود امکانت در مراکز عمومی ،باشگاه و زمین های ورزشی مانند توسعه پارک واقع در ریجبسی پارک و یا ارتقاء
تاسیسات واقع در پارک های ال جی لوییس و ایسترن پرید

در بودجه پیشنهادی یک افزایش  1.5درصدی در مبلغ عوارض شهرداری  1.5گنجانده شده که به صورت میانگین معادل 16
دالر عوارض را برای پرداخت کننده گان افزایش می دهد .منطقه شهری  PAEکماکان به عنوان یکی از مناطقی که کمترین
میزان عوارض را در آدالید از همشهریان دریافت می کند باقی خواهد ماند.
نظر خود را در این مورد بیان کنید!
مایلیم از نظرات شما در مورد طرح های پیشنهادی خود ،بودجه در نظر گرفته شده ،ایده های شما برای داشتن یک محله بی
نظیر و اینکه ما باید تالش های خود را بیشتر روی چه مواردی متمرکز نماییم ،آگاه شویم.
خصوصا امسال ،شنیدن در مورد تجارب شخصی شما در منطقه  ،PAEدرخواست و آرزوهای شما برای آینده شهرمان بسیار
مهم است .می خواهیم بدانیم که آیا به نظر شما تالش های ما در زمینه های درستی متمرکز شده است و آیا برای بهبود وضعیت
زندگی همشهریان ،مواردی وجود دارد که ما باید انجام آنها را آغاز کنیم و یا بر روی انها بیشتر تمرکز نماییم یا از ادامه کار بر
روی آنها دست برداریم.
برای ارائن نظرات خود


به وب سایت ما مراجعه نمایید www.cityofpae.sa.gov.au/have-your-sa



این کارت پستی را پر نموده و بدون نیاز به پرداخت هزینه پستی آن را برای ما ارسال نمایید



نظرات خود را از طریق ای میل به آدرس consultation@cityofpae.sa.gov.auپستی الکترونیکی ما ارسال نمایید
و در خط عنوان بنویسید Have Your Say
بازخوزد ها باید تا تاریخ  15ژوئن سال  2020به دست ما رسیده باشند
سالمت شما اولویت ماست
در طول سه ماه گذشته چیز های زیادی در زندگی ما و شما تغییر کرده است .از زمان شروع کووید  ،19-ما تالش کرده ایم که
همشهریان در امنیت و سالمت زندگی کنند.
در این مدت ،ما به جمع آوری زباله منازل ،توسعه امکانات شهروندی ،ارائه خدمات درمان عمومی و حفظ محیط زیست ادامه
دادیم .عالوه بر این موارد ما خدمات و پشتیبانی های آنالین را هم ارائه کرده ایم.
کمک در پرداخت عوارض

اگر به دلیل کووید 19-و تاثیر مستقیم آن روی شما دچار مشکالت مالی شده اید ،ما با ارائه روش های مختلف پرداخت عوارض
مایلیم به شما کمک کنیم .مشخصات خود را در وب سایت زیر ثبت نمایید.
https://www.cityofpae.sa.gov.au/council/role-and-function/rates
مرکز خدمات شهرداری
163 St Vincent St,
Port Adelaide
t: 8405 6600
w: www.cityofpae.sa.gov.au
e: service@cityofpae.sa.gov.au

