Making Plans for the Future of PAE Greek

Σχεδιάζοντας το μέλλον της
Πόλης Πορτ Αντελάϊντ και Ένφιλτ
Έχουμε εκπονήσει το Σχέδιο Πόλης 2030 και Ετήσιο Επιχειρηματικό Σχέδιο και
Προϋπολογισμό 2020-2021 και θα θέλαμε να μας πείτε τι νομίζετε.

Σχέδιο Πόλης 2030 – όραμα για το μέλλον
Έχουν αλλάξει τόσα πολλά στις ζωές μας, ειδικά το2020 και καθώς σχεδιάζουμε το μέλλον
μας σημαντικό να προσαρμοστούμε. Το νέο Σχέδιο Πόλης 2030 παρουσιάζει ένα
συναρπαστικό όραμα όπου:


η οικονομία μας θα είναι δυνατή, με ευκαιρίες εργασίας στην Πόλη μας και επενδύσεις
στην περιοχή μας



η Κοινότητά μας θα αισθάνεται ασφαλής, συνδεδεμένη και



το περιβάλλον μας και η κληρονομιά μας είναι μοναδική και προστατευόμενη



οι Θέσεις (Places) θα είναι ενδιαφέρουσες, εκπαιδευτικές και δημιουργικές



η ηγεσία μας παρέχει εμπιστοσύνη και σαφήνεια στη λήψη αποφάσεων.

Ετήσιο Επιχειρηματικό Σχέδιο και Προϋπολογισμό 2020-2021
Τα έγγραφα του Ετήσιου Επιχειρηματικού Σχεδίου και Προϋπολογισμού 2020-2021 είναι η
δέσμευσή μας να παραδώσουμε εξαιρετικά αποτελέσματα για σας, την κοινότητά μας το
2020-2021. Παρουσιάζει πως κοινοτικά κεφάλαια θα παρέχουν υπηρεσίες και εγκαταστάσεις
που χρησιμοποιούνται κάθε μέρα, όπως βιβλιοθήκες, κοινοτικά κέντρα, πάρκα, παιδότοποι,
αθλητικές εγκαταστάσεις, δρόμοι και πεζοδρόμια και απορρίμματα και ανακύκλωση.
Το σχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει ένα Ταμείο COVID-19 $2.4 εκατομμυρίων για να
βοηθήσει την κοινότητά μας – παρέχοντας οικονομική βοήθεια και υπηρεσίες που στηρίζουν
τους κάτοικους μας, φορολογούμενους και επιχειρήσεις.
Άλλα σημαντικά τμήματα του Ετήσιου Επιχειρηματικού Σχεδίου και Προϋπολογισμού 20202021 περιλαμβάνουν:


Κατασκευή και λειτουργία μιας Μονάδας Ανάκτησης Υλικών σε συνδυασμό με το Δήμο
Charles Sturt για τη μείωση της υγειονομικής ταφής σκουπιδιών και τη δημιουργία
απασχόλησης



Επένδυση στη διαχείριση όμβριων υδάτων για να κρατηθούν σπίτια και επιχειρήσεις
ασφαλείς



Βελτιώσεις στη Διαχείριση της Κυκλοφορίας για την καλυτέρευση πρόσβασης και χώρων
στάθμευσης σε όλη την πόλη μας



Την αναβάθμιση επτά παιδότοπων



Φύτευση δέντρων για πρασίνισμα της πόλης και αύξηση σκιάς, υποστήριξη βασικών
πρωτοβουλιών για την αλλαγή του κλίματος



Έναρξη εργασιών για τη διαμόρφωση δρόμων κατά μήκος του
Prospect Road, Kilburn



Βελτίωση σε κοινοτικές εγκαταστάσεις, αθλητικά σωματεία και γήπεδα
όπως την ανάπτυξη του Regency Park, και την αναβάθμιση των
εγκαταστάσεων στο LJ Lewis Reserve και το Eastern Parade Reserve.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός περιλαμβάνει 1.5% αύξηση στα τέλη, που για τον μέσου
όρου φορολογούμενο ισούται με $16 το χρόνο. Η Πόλη Πορτ Αντελάϊντ και Ένφιλτ θα
παραμείνει ένας από τους χαμηλότερους στη φορολογία δήμους στην μητροπολιτική
Αδελαΐδα.
Πέστε τη γνώμη σας!
Θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς τι σκέπτεστε για τα προτεινόμενα σχέδια και τον
προϋπολογισμό, τι πιστεύετε ότι κάνει την κοινότητά μας εξαιρετική και πού νομίζετε ότι
πρέπει να επικεντρώσουμε μεγαλύτερη προσπάθεια.
Φέτος είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ακούσουμε από εσάς για τις εμπειρίες σας στην Πόλη
Πορτ Αντελάϊντ και Ένφιλτ και τις ελπίδες και φιλοδοξίες σας για το μέλλον. Θέλουμε να
μάθουμε αν νομίζετε ότι επικεντρωνόμαστε στα σωστά πράγματα και να βρούμε αν
πράγματα που πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε ή πρέπει να κάνουμε για να
βοηθήσουμε να καλυτερέψουμε τη στην κοινότητά μας.
Για να πείτε τη γνώμη σας


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cityofpae.sa.gov.au/have-your-say



Συμπληρώστε αυτή την ταχυδρομική κάρτα κι επιστρέψετέ την σε εμάς – δεν
χρειάζεται γραμματόσημο



Στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο consultation@cityofpae.sa.gov.au με τίτλο
Have your Say

Οποιαδήποτε σχόλια πρέπει να ληφθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020
Προτεραιότητά μας είναι η ευημερία σας
Πολλά έχουν αλλάξει για όλους μας τους τελευταίους τρις μήνες. Από την έναρξη COVID-19,
εργαζόμαστε για να σιγουρέψουμε ότι ή κοινότητά μας είναι ασφαλής και υγιής.
Θέλουμε να ακούσουμε από εσάς για το τι μπορεί να κάνει ο Δήμος για να σας βοηθήσει να
παραμείνετε καλά.
Ελάφρυνση από τέλη
Αν τώρα έχετε οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα του COVID-19 θα θέλαμε να σας
προσφέρουμε την στήριξή μας και να παρέχουμε επιλογές για πληρωμή τελών. Γραφτείτε
στην ιστοσελίδα https//www.cityofpae.sa.gov.au/council/role-and-function/rates.
Civic Centre 163 St Vincent Street, Port Adelaide
Τηλ.: 8405 6600
Ιστοσελίδα: www.cityofpae.sa.gov.au
Ηλεκτρονική διεύθυνση: service@cityofpae.sa.gov.au

) υπηρεσίες και διαθέσιμη στήριξνάπτυξη και κοινοτικές
υπηρεσίας ασφάλειας, υπηρεσίες δημόσιας υγείας και
φροντίδα του

