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 یہاں جمع کی گئی معلومات کو  ! اپنے محلے میں نئے عوامی مقامات بنانے کے بارے میں اپنی رائے شیئر کرنے کے لیے آپ کا شکریہ
Street Lab  اورDOT   ضروریات کے مخصوص نمونوں کی نشاندہی کرنے، پائلٹ ممکنہ حل، اور ڈیٹا اکٹھا کرنے  کے ذریعے عوامی مقام کی

کے لیے استعمال کیا جائے گا جسے پروجیکٹ کے اختتام پر آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کیا جائے گا۔ اس کام کے بارے میں جاری معلومات کے  
 پر رابطہ کریں۔ . niri@streetlab.orgمالحظہ کریں یا  /streetlab.org/initiatives/new-public-spacesلیے براہ کرم 
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 دہ اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے؟  مندرجہ ذیل میں سے کون آپ کی تنظیم یا کاروبار کو سب سے زیا
 فنون اور ثقافت کی تنظیم  • 
 یوتھ آرگنائزیشن • 
 ( غیر خوراک سے متعلق)اسٹور  • 
 ( خوراک سے متعلق)اسٹور  • 
 ریسٹورنٹ یا بار  • 
 کارکردگی کا مقام  • 
 سیلون یا نائی کی دکان  • 
 مذہبی تنظیم  • 
 سماجی فالح و بہبود کی تنظیم • 
 متعلق تنظیمصحت سے  • 
 (براہ کرم وضاحت کریں)دیگر  • 

 
 براہ کرم اپنی تنظیم یا کاروبار کی آپ خود ہی وضاحت کریں۔  

 
 

 
 آپ کی تنظیم یا کاروبار کا اس محلے سے کیا تعلق ہے؟ 

 
 
 
 
 
 

 
 اس محلے میں کام کرنے کے بارے میں آپ کو کیا پسند ہے؟  

 
 
 
 
 
 
 

 
 آپ کو، آپ کے پڑوسیوں کو، اور آپ کی کمیونٹی کو کن مشکالت کا سامنا ہے؟  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 پر دیکھنے میں دلچسپی رکھتی ہے؟   Open Streetآپ کی تنظیم مندرجہ ذیل میں سے کس کو پائلٹ  
پائلٹ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں   Open Streeکے ساتھ مل کر آپ کے محلے میں   Shahana Hanifہم آپ کے مقامی کونسل کے رکن 

 ی ضروریات اور تقاضوں کو بہترین طریقے سے کیسے پورا کر سکتا ہے۔ اور اس بارے میں ہم آپ کی رائے کو پسند کریں گے کہ یہ آپ ک
 ( کرافٹ میلے، فوڈ وینڈرز، وغیرہ)تہوار  • 
 رقص، تھیٹر یا موسیقی کی کارکردگیاں  • 
 بصری آرٹ  • 
 (زبان کی کالسیں، آرٹس اور دستکاری کی ورکشاپس وغیرہ)گیمز اور ورکشاپس  • 
 (کالسز، کھیل Zumbaیا  Yoga)ورزش کے مواقع  • 
 نشست اور میزیں  • 
 ( پودے لگانے والے)سبزہ زار  • 
 تقریبات منعقد کرنے کی جگہ  • 
 تنظیم کی شرکت کرنے کی اہلیت /میرے کاروبار • 
 (براہ کرم وضاحت کریں)دیگر  • 

 
 اگر آپ نے پچھلے سوال میں دیگر کو منتخب کیا ہے، یا اپنے انتخاب کو بڑھانا چاہتے ہیں تو براہ کرم یہاں بڑھائیں۔  

 
 
 
  

NYC Department of Transportation  کمیونٹیز کوOpen Streets, Street Seats , اورPlazas   کے ذریعے اپنے محلے میں
ہے۔ یہ پروگرامز ایسے عوامی مقامات بناتے ہیں جو سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور ایسی سرگرمیوں عوامی مقام بنانے کے طریقے پیش کرتا 

کی اجازت دیتے ہیں جو معاشی ترقی کو فروغ دیتے ہیں، اسکولوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور نیو یارک کے باشندوں کو ثقافتی پروگرامنگ سے  
  قے فراہم کرتے ہیں۔ ان پروگراموں سے آپ کی کیا واقفیت ہے؟ لطف اندوز ہونے اور کمیونٹی بنانے کے نئے طری

 میں نے ان پروگراموں کے بارے میں پہلی بار سنا ہے  • 
 میں نے ان میں سے کچھ کے بارے میں پہلے سنا ہے، لیکن میں زیادہ نہیں جانتا • 
 میں ان پروگراموں کے بارے میں کافی حد تک جانتا ہوں  • 
 راموں کے بارے میں اپنی معلومات پر اعتماد محسوس کرتا ہوںمیں ان تمام پروگ  • 

 
 کے ہونے سے آپ کی کمیونٹی کو فائدہ ہوگا؟   Street Seatsیا  Open Streets, Plazasکیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے محلے میں  

 نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے میری کمیونٹی کو فائدہ ہوگا۔  • 
 چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے خیال میں ان  • 
 ہاں، مجھے لگتا ہے کہ ان سے میری کمیونٹی کو فائدہ ہوگا۔  • 
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ہم آپ کی ستائش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت نکال کر اس محلے کے بارے میں اپنی معلومات شیئر  ! لیے آپ کا شکریہفارم جمع کرانے کے  
 پر رابطہ کریں۔. niri@streetlab.orgکے بارے میں آپ کے مزید سواالت ہیں تو بال جھجھک  Open Streetکی۔ اگر پائلٹ اور  

 
 
 


