18ژوئن تا  6جوالی  : 2020به روز رسانی توسط شهرداری ونکوور
طی سه ماه گذشته ،بولتن های خالصه خبر راهی برای به اشتراک گذاری و به روزرسانی اقدامات شهرداری
ونکوور برای  COVID-19و تأثیرات آن بر جوامع ما بوده است .اکنون که شهر و استان ما در مراحل بعدی ریکاوری
قرار دارند ،این آخرین خالصه اخبار است که برای شما تهیه کردیم.
امیدواریم که این بولتن ها اطالعات مورد نیاز به زبان فارسی درباره آنچه اتفاق افتاده است و همچنین منابع الزم
برای مقابله با پاندمی را فراهم کرده باشد.
چگونه در جریان اخبار قرار بگیریم
صفحات وب چند زبانه سایت شهرداری با داشتن منابع مرتبط با اقدامات مقابله با کووید 19-و ریکاوری همچنان در
دستری خواهد بود.
سایت اصلی اینترنتی شهرداری ونکوور به آدرس  Vancouver.caآخرین خبرهای مربوط به اقدامات ریکاوری و
خبرهای شهری را در اختیارتان می گذارد.
اگر سئوالی دارید با شماره تلفن  311تماس بگیرید و با مشخص کردن زبان فارسی پس از پیام اولیه با اپراتور
فارسی زبان صحبت کنید.
در محله خودتان بمانید تا توانمند بمانید
به یاد داشته باشید که برای کمک به کاهش سرعت انتشار  COVID-19از دستورات بهداشت عمومی پیروی کنید.
اگر بیمار هستید در خانه بمانید ،از اجتماعات بزرگ خودداری کنید و دو متر از دیگران فاصله بگیرید .از کسب و
کارهای محلی خرید کنید و از محله خود پشتیبانی کنید .ممنون از اینکه نقش خود را انجام دادید!
در نظرسنجی پالس شرکت نمایید
به شهرداری ونکوور کمک کنید تا تأثیرات مداوم  COVID-19را بر افراد در جوامع ما ارزیابی نماید .در نظرسنجی
شرکت کنید و به ما اطالع دهید که چگونه این بیماری همه گیر بر شما تأثیر گذاشته است .نظرات خود را در مورد
راه اندازی مجدد ونکوور با ما در میان بگذارید .این نظرسنجی از اول ماه ژوییه هر ماهه در دسترس خواهد بود و از
شما می خواهد با تکمیل نظرسنجی در هر ماه ما را در این مورد به روز کنید .می توانید نتایج این نظرسنجی ها
را در  Talk Vancouver Survey Report Libraryمشاهده کنید یا به  vancouver.ca/covid19مراجعه کنید

#راه اندازی مجدد هوشمند ونکوور
حمایت از کسب و کارها و جامعه
شهرداری چهار مرکز پاپ آپ دیگر را در ونکوور از جمله جدیدترین آنها در تقاطع خیابان های کامبی و گرانویل افتتاح
کرده است .این مکانها به افراد فضای بیشتری می دهد تا بتوانند فعالیت های روزمره خود را از سر بگیرند و در
حالی که فاصله ای مطمئن از دیگران دارند ،از این مکان ها برای استراحت ،غذا خوردن یا معاشرت با دیگران
استفاده کنند.

اکنون برنامه  Patio Expedited Patioگسترش یافته است که شامل توسعه پاسیوها در امالک خصوصی
است .از زمان اجرای این برنامه در تاریخ  1ژوئن ،بیش از  180مجوز پاسیو برای کمک به مشاغل محلی برای
قراردادن صندلی های بیشتر در فضای باز صادر شده است .این مجوزها به رستوران ها و کافه ها اجازه می دهد
تا از گرم شدن هوا استفاده کنند و صندلی خود را در خیابان ،پارکینگ و فضای پیاده رو در جلوی یا کنار محل کار
خود قرار دهند تا به رعایت فاصله فیزیکی کمک کنند .اگر کسب و کار شما هم به این برنامه عالقه دارد ،می
توانید اطالعات بیشتری کسب کرده و درخواست خود را بصورت آنالین پر کنید.
از آنجا که ما از ریکاوری در ونکوور پشتیبانی می کنیم و در فکر ریکاوری طوالنی مدت هستیم ،می خواهیم در
مورد تجربیات  COVID-19و ایده های ریکاوری از جوامع مختلف خود بشنویم .افکار و تجربیات خود را در پلت فرم
جدید دیجیتال ما Shape Your City Vancouver ،به اشتراک بگذارید.

پارک ها و مراکز تفریحی
کمپ های روزانه در تابستان امسال در  18پارک محلی ونکوور و باغ گیاه شناسی  VanDusenفعالیت خواهند
کرد .اردوگاه های روزانه از ابتدای ژوئیه به مدت هفت هفته در پارک ها برگزار می شوند ،در حالی که کمپ های
طبیعت از هشتم ژوئن به مدت هشت هفته در باغ واندوزن  VanDusenدایر خواهند بود.
درهای استنلی پارک برای پشتیبانی از کسب و کارهای موجود در پارک و افراد و شرکای پارک ،دوباره بر روی
اتومبیل ها باز شده است .در حال حاضر یك مسیر عبور در پارک برای وسایل نقلیه تعیین شده است و یکی دیگر
هم برای دوچرخه سواران رزرو خواهد شد تا با رعایت فاصله كافی در داخل پارک برانند.
چهار استخر روباز و  10پارک اسپری در حال بازگشایی هستند .غریق نجات ها نیز به مناطق ساحلی معین در 9
منطقه ساحلی خلیج انگلیسی ،جریکو ،کیتسیالنو ،لوکارنو ،اسپانیش بنک شرقی و غربی ،سان ست ،بیچ
سوم و دریاچه تروت باز خواهند گشت .پارک های اسپری در تاریخ  27ژوئن افتتاح شد .استخرهای ، Kitsilano
 New Brightonو  Second Beachاز  13ژوئیه باز می شوند .افتتاح استخر  Maple Groveبا اندکی تأخیر
همراه خواهد بود .استفاده از استخرهای روباز با رعایت پروتکل جدید خواهد بود که شامل کاهش حداکثر ظرفیت
و بستن اتاق های رختکن است .شناگران برای استفاده از استخر باید اقدام به رزرو بلوک های زمانی کنند.
از ماه ژوئیه  ،غرفه های اختصاصی پارک ها و رستوران های زمین گلف باز خواهد شد Clubhouses .زمین گلف
در فریزرویو ،النگارا و مک کلری در تاریخ  3ژوئیه بازگشایی می شوند و  12غرفه سواحل و پارک ها ،بین  7تا 15
ژوئیه بازگشایی می شوند .غرفه های مربوطه معموال ً از فصل بهار تا پاییز فعالیت می کنند.
کنسرواتوار  Bloedelدر  13ژوئیه با رویه های جدید عملیاتی و رعایت فاصله فیزیکی بازگشایی خواهد شد تا از
سالمتی و ایمنی بازدیدکنندگان اطمینان حاصل شود .از بازدید کنندگان و اعضا خواسته می شود که یک فرصت
زمانی  45دقیقه ای را از قبل در نظر بگیرند .هم اکنون بلیط در  bloedelconservatory.caدر دسترس است.
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.

