 17-2ژوئن  : 2020به روز رسانی توسط شهرداری ونکوور
اقدام علیه نژادپرستی در ونکوور
شهرداری ونکوور مراحل بعدی اقداماتی را که کارکنان شهرداری باید برای موارد نژادپرستی افراد ،ساختاری و سیستمی در
ونکوور انجام دهند ،به اشتراک گذاشته است .حوادث مداوم نژادپرستی علیه سیاه پوستان و اعتراضات مرتبط با آن ،افزایش
موارد نژادپرستانه علیه آسیایی در طول همه گیری  COVID-19و ادامه نژادپرستی علیه بومیان کشور باعث شده است تا
شهرداری مجددا بر تعهد خود برای پرداختن به نژادپرستی ،نفرت و بیگانه هراسی در ونکوور تاکید کند.
یادآوری در مورد مالیات امالک
اعالمیه های مالیاتی برای مالکان ارسال شده است .مهلت جدید پرداخت مالیات از  3جون به  30سپتامبر سال  2020منتقل
شده است .این تمدید مهلت تمدید برای کمک هزینه مالکین خانه ها هم صدق می کند .از اینجا اطالعات بیشتر و نسخه
های ترجمه شده خبرنامه مالیاتی امسال را دریافت کنید

#راه اندازی مجدد هوشمند ونکوور
کمیته ریکاوری (بازیابی) کووید19-
کمیته بازیابی  COVID-19شورای شهر ،متشکل از کلیه اعضای شورای شهر ،تشکیل شده است تا دیدگاه ها و
پی شنهادات کارشناسان را گردآوری و در فرایند ریکاوری کووید 19-به کار گیرد .این کمیته به موضوعات مختلف از جمله بهبود
اقتصادی ،ابزارهای مالی ،مسکن و بی خانمان ها و شرایط اضطراری آب و هوا توجه خواهد خواهد کرد.

پشتیبانی از کسب و کارها
 Open housesآنالین شد
برای اخذ نظرات و مشورت با شهروندان اکنون  Open houseها مجازی شده است ) . ( Virtual Open Housesشما
میتوانید دیدگاه های خودتان مطرح کنید و سواالت خود در خصوص منطقه (زون) بندی مجدد و درخواستهای ساخت و
سازهای جدید را با استفاده از پلتفرم جدید ما مطرح کنید ،شهر خود ونکور را بسازیدShape Your City Vancouver .
پالزاها و پارکهای کوچک
اولین  temporary pop-up plazaدر خیابان  27و خیابان فریزر نصب شده است تا ضمن حفظ فاصله ایمن از دیگران ،محل
نشستن را برای غذا خوردن ،بازدید ،استراحت و لذت بردن از آب و هوا فراهم کند .همچنین برای حمایت از ساکنان محلی
پنج پارک کوچک در مرکز شهر  Eastsideایجاد شده است.
پاسیوهای موقت
برنامه اجازه موقت پاسیو از اول ژوئن آغاز شد و  47مجوز طی دو هفته اول برای کمک به مشاغل تحت تأثیر COVID-19
صادر شد .این مجوزها به رستوران ها و کافه ها اجازه می دهد تا با توجه به گرمی هوا صندلی های پذیرایی خود را در
خیابان های عمومی ،پارکینگ و فضای پیاده رو در جلوی یا کنار محل کار خود قرار دهند .اگر کسب و کار شما با این برنامه
سازگاری دارد ،می توانید اطالعات بیشتری کسب کرده و بصورت آنالین درخواست مجوز کنید.

پشتیبانی جامعه
تالش های داوطلبان محلی ،سازمان ها و کارگران اساسی به ایمن سازی شهر ما در طول همه گیری کمک کرده است .تیم
مقاومت جامعه با دیگر سازمان ها و شرکای خود همکاری کرده است تا نیازهای افرادی را که بیشترین آسیب ها را متحمل
شده اند ،تأمین کند .این اقدامات شامل دسترسی به غذا ،کمک مالی ،سرپناه ،فضای امن ،دستشویی و ترجمه اطالعات
است.

پارک ها و مراکز تفریحی
زمین های گلف در پارک های کوئین الیزابت  ،روپرت و استنلی در تاریخ  9ژوئن بازگشایی شد.
باغ گل رز پارک استانلی امسال  100ساله شد و برای لذت بردن از  3000گل سرخ که تا سپتامبر ممکن است شکوفه
داشته باشد ،در دسترس بازدید کنندگان است.
از اول ژوئیه  ،هیئت مدیره پارکهای ونکوور صدور مجوز تسهیالت ورزشی در فضای باز را از سر می گیرد که به گروه ها ،از
جمله تیم های ورزشی و ارگانهای متولی های مراقبت از کودکان ،اجازه می دهد تا میادین ورزشی ،دیاموند و زمینها را برای
آموزش ،اردوها و مسابقات رزرو کنند.

باغبانی و محوطه سازی
به عنوان بخشی از پشتیبانی مداوم ما از تالش های فدرال و استانی برای ریشه کن کردن سوسک تهاجمی ژاپنی در غرب
کانادا ،این شهر یک ایستگاه انتقال موقت را در  False Creekبرای هرگونه ضایعات ناشی از هرس درختان و مواد گیاهی در
منطقه تعیین شده افتتاح کرده است .از مالکان خانه ها و باغات قویا درخواست می شود تا ضایعات باغبانی و پسماندهای
گیاهی خود در ایستگاه انتقال موقت خالی کنند شوند تا از انتشار سوسک جلوگیری کنند.
اطالع از آخرين خبرها
ما واقف هستیم كه در حال حاضر شما با اطالعات زيادي مواجه هستید و گاها منبع خبري بعضي از اين اطالعات تايید نشده
است .تمام اطالعیه هاي ما در آپدیت های خبری شهرداری ،وبسايت ما ،و شبكه هاي اجتماعی مورد تایید ما منتشر
خواهند شد.
لطفا مطالب فوق را با دیگران به اشتراک بگذارید .آنها می توانند از اینجا برای دریافت آپدیت ها ثبت نام کنند.
وبسایتvancouver.ca:
نظرات خود را اینجا اعالم کنید.
با ما تماس بگیرید 1-1-3 :برای استعالم های غیر اورژانسی یا غیر اضطراری در رابطه با اقدامات شهرداری در مورد -COVID
 .19ترجمه به زبان های مختلف در دسترس است.

