
WILLOWDALEپارکتاکنیدکمک MANORنجاترا
دھیم

رساند،کمک بھ توقف یک تصمیم بد کھ بھ سالمندان ما آسیب می
را ناکام می گذارد.فضای سبز ما را از بین می برد و بی خانمان ھای تورنتو

WILLOWDALEجلویچمنانتخابباتورنتوشھرشورایمارس10تاریخدر● MANOR175در
، ھمھ را متعجب کرد.بھ عنوان محل اجرای یک پروژه بی خانمانی دائمیکامر

بیمرداناسکانبرایدھدقرارجلوییچمندرراساختھپیشکوچکزندگیواحد64داردقصدشھرداری●
خانمان از ا طرف تورنتو

Willowdaleپارکدررادرخت60ازبیشداردقصدشھر● Manorکندقطع
دستور ویژه،جلوگیری از نظارت عمومیوشھرداری برای جلوگیری از روند عادی توسعھ کاربری اراضی●

خواھد.می")MZO("انتاریواستانداریازای
بھ یک روند "سریع" دارد. در حالی کھ، این" است کھ نیازواکنش اضطراریشھرداری می گوید این یک "●

.واحدھای مسکونی دائمی ھستند، نھ موقت

www.VoicesOfWillowdale.ca



WILLOWDALEپارکتاکنیدکمک MANORنجاترا
دھیم

اذیت و آزار بزرگترھا
Willowdaleسالخوردهشھروندانازنفر600ازبیش ManorوCummer Lodge،میلذتھاپارکاینازآنھاکارکنانوھاخانواده

چی و سایر کاربران نشده است.برند. ھیچ توجھی بھ وضعیت سالمتی آنھا و بھ محلھ تای

نابود کردن محیط زیست ما
درختان.ازکاملمجموعھیکبلکھ،2یا1نھکند.قطعرارسیدهبزرگدرختانازبسیاریجملھازدرخت+60خواھدمیشھرداری

اذیت و آزار و اذیت بی خانمان با تصمیمات ضعیف و عجوالنھ
تورنتو واقع شده است.این سایت در یک محلھ مسکونی آرام ، در شمالی ترین قسمت

دارد.مواد مخدر و برنامھ ھای مھم بھداشت روان فاصلھ زیادیاین سایت با دفاتر آزادی مشروط ، مکانھای امن تزریق
Yongeخیابان،شریانیھایجادهباسایتاینفاصلھ ، Bayview ، SteelsوFinchاست.کیلومتر1ازبیش

کندنمیپشتیبانیمسکنبرایتورنتوانتظارلیست18000درتأثیریھیچعجلھباواحد64

پنھان کاری
تورنتو را ارزیابی کرده است.تورنتو ادعا می کند ھزاران سایت بالقوه در سراسرشھرداری

شھر ساعاتی قبل از تأیید شھر فاش شد.این ارزیابی بصورت مخفیانھ انجام شده است. برنامھ ھای
Willowdaleسایتدرشھرتأییدازپسحتیتوجھوابالغعالئم Manorنگرفت.قرار

پایمال کردن حقوق شما
است کھ حق عموم مردم برایپروژه ھایی با اھمیت بسیار استثنایی در سطح استانیشھر یک "دستور ویژه" می خواھد. دستور ویژه معموال برای
درمی آید. این دستور بھ شھرتصمیم شھر بھ ھیئت مستقل تجدیدنظر کامالً بھ حالت تعلیقدریافت اطالعات، شرکت در دادرسی عمومی و تجدیدنظر از

ریزی" ، کامالً اجتناب کند.الزامات اساسی روشن گری مانند "گزارش توجیھ برنامھاجازه می دھد تا روند دموکراتیک را کنار زده و از جملھ

این دستور ویژه حقوق ما را حذف می کند!حتی اعضای شورای شھری کھ بھ این رأی دادند ، می گویند
MZOمخففویژهدستورھمانیاCommand Zoning Order،دربازخوردارائھبرایراشماحقکھاستخاصقانونیابزاریککھاست
برند.میبینازراشھروندیحقوقاینھاMZO...کندمیتھدیدشھریطراحیوزیستمحیطبھمربوطواقعیمسائلمورد
2021مارس11،شمالیدرهدون17بخش،شھرمشاور،کارولشلی

است کھ جرات سوال در باره این تصمیم مخفی را دارندنماینده شورای شھر ما در حال حملھ بھ شھروندان نگرانی
پیدا کنند."جلوه دھند تا توجیھی برای کاری کھ برای آنھا نکرده اند"[آنھا] تالش کردند تا بی خانمان ھا دور از انسانیت

2021مارس12،ویلودیل،18بخش،شھرمشاور،فیلیونجان




