
 
Beverley Road (Kensington, Brooklyn) Community Visioning Survey 

  یریز س یکا یک یونٹس ا ی مقام ک ی عارض یںآپ کے محلے م Department of Transportationاور  Street Lab یمیںمنافع بخش تنظ یرغ
کے   ینےرائے د ی۔ اپنیںکر سکتے ہ یسےطرح ک یخدمت اچھ  ی پائلٹس آپ ک یہکہ  یگ  یںسننا پسند کر یہاور  یںہ یکام کر رہ  یےکرنے کے ل یش پ
 !یہآپ کا شکر یےل

 
گے کہ ہم    یںاستعمال کر یےبنانے کے ل یقینیاس بات کو   DOTاور  Street Labاور  یںہ یاریمعلومات اخت یاتیکہ تمام آباد یںبراہ کرم نوٹ کر

جسے ہم   یںشناخت کر رہے ہ ی کے نمونوں ک یاتضرور  یمقام ک  یاور عوام یںکو شامل کر رہے ہ یکشنکے متنوع کراس س ینکے اراک یونٹیکم
-streetlab.org/initiatives/newبراہ کرم  یےمعلومات کے ل  یجار یںگے۔ اس کام کے بارے م  یںکر  یئرآپ کے ساتھ ش یںپائلٹ کے آخر م

public-spaces/ یا یںمالحظہ کر niri@streetlab.org. ۔یںپر رابطہ کر 
 

 
 ۔ یںجو الگو ہوتے ہ یںکو منتخب کر یتعلق ہے؟ ان سبھ  یا آپ کا اس محلے سے ک

:  یںپُر کر یہاںوژننگ سروے کو  یتو براہ کرم ہمارے خصوص یںکے سربراہ ہ یمتنظ یا اگر آپ کاروبار کے مالک 
https://airtable.com/beverleyroadsurvey/ 

 
 کام کرتا ہوں  یہ یںم  یبقر یں• م
 رہتا ہوں  یہ یںم  یبقر یں• م
 اسکول جاتا ہوں یہاں یں• م
 خاندان سے ملتا ہوں یا دوستوں اور/ یہاں یں• م
 جاتا ہوں  یدنےخر یزیںچ یہ یںم  یبقر یں• م
 جاتا ہوں  یںم یسیلٹیزف یڈیکلم  یہ یںم  یبقر یں• م
 جاتا ہوں یںبار م یا یسٹورنٹر  یہ یںم  یبقر یں• م
 گزرتا ہوں ی سے ہ یبقر یں• م
 جاتا ہوں  یںمجلسوں م یمذہب  یک  یبقر یں• م
 ہوں یابار آ یپہل یہاں یں• م
 ( یں)براہ کرم وضاحت کر یگر• د

 
 ۔ یںہے تو براہ کرم اس محلے سے اپنا تعلق واضح کر یںفٹ نہ یںپچھلے سوال کے زمرے م یہاگر 

 
 
 
 
 
 

 
 پسند ہے؟  یاک یںآپ کو اپنے محلے کے بارے م

 
 
 
 
 
 
 

 
 کو کن مشکالت کا سامنا ہے؟   یونٹیکو، اور کم یوںآپ کو، آپ کے پڑوس

 
 
 
 
 
 

 



   یں؟دوستوں/خاندان سے مل سکتے ہ یا یںجہاں آپ گھوم سکتے ہ یںمقامات ہ  یباہر عوام  یںآپ کو لگتا ہے کہ آپ کے محلے م یاک
 ہے۔ یںجگہ نہ یکوئ ی اس طرح ک یںم یونٹیکم یری • م

 جاتا۔  یںوہاں نہ یںم یکنل یں،• کچھ مقامات ہ
 اور مقامات ہوں۔ یسےچاہتا ہوں کہ ا یںم یکنل یں،• کچھ مقامات ہ

 ۔ یںمقامات ہ یعوام  ی باہر کاف یںم یونٹیکم یری • م
 

  یں؟چاہتے ہ یکھناد یا اور ک یدمز یںآپ اپنے محلے م
  یانکے درم  E 2nd Stاور  Ave Church یںکے ساتھ مل کر آپ کے محلے م Shahana Hanifرکن   یکونسل ک  یمقام ی ہم آپ ک

Beverley Rd یکپر ا Open Street یاتضرور ی آپ ک یہگے کہ  یںرائے کو پسند کر  یاور آپ ک یںکر رہے ہ یمنصوبہ بند  یکے پائلٹ ک  
 سے پورا کر سکتا ہے۔  یقےاور تقاضوں کو کس طرح اچھے طر

 ( یرہوغ ینڈرز،فوڈ و یلے،• تہوار )کرافٹ م
 ( یقیموس یٹر،)رقص، تھ یاں• کارکردگ

 آرٹ(   یعوام یعارض  یلری،آرٹ )پاپ اپ گ ی• بصر 
 ( یرہشطرنج وغ یاں،ستکارکالسز، فنون اور د  یاور ورکشاپس )زبان ک یمز• گ

 ( یرہوغ یلکالسز، کھ Zumba یا Yoga• ورزش کے مواقع )
 یزیں• نشست اور م

 • سبزہ زار )پودے لگانے والے( 
 !( یںوضاحت کر یں)براہ کرم اگلے سوال م یگر• د

 
 ۔  یںبڑھائ یہاںتو براہ کرم  یںپسند کو بڑھانا چاہتے ہ یاپن یا ہے  یاکو منتخب ک یگر د یںاگر آپ نے پچھلے سوال م

 
 
 
 

 
  ?(E 2nd Stگے یںالفاظ استعمال کر ینآپ کون سے ت یےکرنے کے ل یانکو ب Beverley Rd یان اور کے درم Church Aveاس بالک )

 
 
 

 
  یں؟ہ یتےانجام د  یاںسرگرم ی( کونسBeverley Rd یان کے درمE 2nd Stاور  Ave Church) یںآپ اس بالک م

 یںجو الگو ہوتے ہ یںکو نشان زد کر  یان سبھ
 اور چلنا  یںکہ یں• اپنے راستے م

 یٹھنا• ب
 کرنا   یپر سوار یکبائ ی• اپن

 • دوستوں/خاندان کے ساتھ وقت گزارنا 
 • ورزش کرنا 

 ینا انجام د یاںسرگرم یثقافت/ی• فن
 ے کام کرنا( • باہر کا کام کاج کرنا )بچے کو اسکول سے النا، دوسر

 • کھانا 
 یدنا سامان خر یا • خوراک 

 یگر • د
 

(  Beverley Rd یان کے درم E 2nd Stاور  Ave Church) یںہے جو آپ اس بالک م یںجو درج نہ یںوضاحت کر یک  یبراہ کرم اس سرگرم
 ۔ یںکرتے ہ

 
 
 
 
 
 

 



NYC Department of Transportation کو  یونٹیزکمOpen Streets ،Street Seats  اورPlazas یںاپنے محلے م یعےکے ذر  
 یوںسرگرم یسیاور ا یںکھلے ہوتے ہ یےجو سب کے ل یںمقامات بناتے ہ یعوام  یسےپروگرامز ا یہکرتا ہے۔  یش پ یقےمقام بنانے کے طر  یعوام

پروگرامنگ سے   یکے باشندوں کو ثقافت  یارک یواور ن یں،اسکولوں کو سپورٹ کرتے ہ یں،ہ یتےکو فروغ د ی ترق یجو معاش یںہ یتےاجازت د یک
  ہے؟ یتواقف یا ک ی۔ ان پروگراموں سے آپ ک یںفراہم کرتے ہ یقےبنانے کے نئے طر یونٹیلطف اندوز ہونے اور کم

 سنا ہے یںبار ان پروگراموں کے بارے م ینے پہل یں• م
 جانتا یںنہ یادہز یںم  یکنپہلے سنا ہے، ل یںمسے کچھ کے بارے   یںنے ان م یں• م
 حد تک جانتا ہوں ی کاف  یںان پروگراموں کے بارے م یں• م
 معلومات پر اعتماد محسوس کرتا ہوں   یاپن یںان تمام پروگراموں کے بارے م یں• م

 
 کو فائدہ ہوگا؟   یونٹیکم یکے ہونے سے آپ ک  Plazas یا Open Streets ،Street Seats  یںآپ کو لگتا ہے کہ آپ کے محلے م یاک

 کو فائدہ ہوگا۔   یونٹیکم یری لگتا کہ اس سے م یںمجھے نہ یں،• نہ
 پڑے گا۔  یںفرق نہ یسے کوئ یزوںان چ یںم یالخ یرے • م

 کو فائدہ ہوگا۔  یونٹیکم یری • ہاں، مجھے لگتا ہے کہ ان سے م
 

 ہے؟   یاعمر کا گروپ ک ی آپ ک
 کم سال اور اس سے  15• 
 24تا  16• 
 40تا  25• 
 65تا  41• 
 یادہ سے ز 66• 

 
 ہے؟   یاشناخت ک ینسل ی آپ ک

 یںجو الگو ہوتے ہ یںکو منتخب کر  یان سبھ
 یشیائی • ا

 کا باشندہ  یرےجز یسفکپ یا ی،االسکا کا مقام ی،ہندوستان یکی • امر
 یکی امر  یقیافر یا فام  یاہ• س
 فام ید• سف
 ( یںکر یان ب یںسوال م یل)براہ کرم درج ذ یگر• د

 
 ۔  یںتو براہ کرم وضاحت کر یںاگر آپ چاہ

 (یرہوغ ین،ہمونگ، الؤش یائی،کمبوڈ ی،پاکستان  ی،جاپان یشی،بنگلہ د ی،ہندوستان یائی،کور ی،فلپائن یتنامی،و ینی،)چ
 
 
 

 ۔  یںتو براہ کرم وضاحت کر یںاگر آپ چاہ
 
 
 

 ۔  یںتو براہ کرم وضاحت کر یںاگر آپ چاہ
 ( یرہوغ ی،صومال  یتھوپیا،ا یرین،نائج یتی،ہ یکا،جم یکی،امر یقی)افر

 
 
 
 

 ۔  یںتو براہ کرم وضاحت کر یںاگر آپ چاہ
 (یرہوغ یز،مارشل یان،ٹونگن، فج یزٹیک،ا یان،ٹ ٹرائب، مایف یکبل یشن،)ناواجو ن

 
 
 

 
 ۔  یںکر یانشناخت خود سے ب ی نسل یاپن یہاںبراہ کرم 

 
 



   یں؟نژاد ہ ینش اسپ یا ینی،الط  ینک،آپ ہسپ یاک
 ۔ یںچھوڑ د یربغ یےباکس کو نشان زد ک یگربصورت د - یںتو ہاں کو نشان زد کر یںنژاد ہ ینش اسپ یا ینیالط ینک،اگر آپ ہسپ

 
 

 
 ۔  یںتو براہ کرم وضاحت کر یںاگر آپ چاہ

 (یرہوغ ی،ہسپانو یکواڈور،سلواڈور، گوئٹے ماال، ا یا،کولمب یکسیکن،م ینیکن،ڈوم یکن،)پورٹو ر
 
 
 

 صنف 
 ینڈرٹرانسج یر،کوئ  یصنف ی،ہے )مثال کے طور پر عورت، مرد، نان بائنر  یشناخت ہوت یجس سے آپ ک یںشناخت درج کر یبراہ کرم وہ صنف
 ( یرہمرد وغ ینڈرعورت، ٹرانسج

 
 

 
 

  یئرمعلومات ش یاپن  یںکہ آپ نے اپنا وقت نکال کر اس محلے کے بارے م یںستائش کرتے ہ ی ! ہم آپ کیہآپ کا شکر یےفارم جمع کرانے کے ل
  یا یںپر رابطہ کر niri@streetlab.orgتو بال جھجھک  یںسواالت ہ یدآپ کے مز یںپائلٹ کے بارے م یس ۔ اگر پبلک اسپیک

https://www.streetlab.org/initiatives/new-public-spaces/. ۔ یںمالحظہ کر 
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