
 

 لئے کے والوں بولنے زبان اُردو
 

 
 کیجئے  حمایت کی ُمہم ہماری مہربانی برائے

 

 کریں دستخط پہ خط اِجتماعئ اِس
 

 کے  کرنے احتیاط پہ سڑکوں اور  آلُودگی ہوائی میں Burnage اور Levenshulme ہمیں کہ  ہیں ُمتفق آپ کیا
 ضُرورتہے؟ کی نِمٹنے سے مسائل

 

 ،  ہیں چاہتے دیکھنا ُکشادہ لئے کے آالت کے حرکت و نقل اور چالنے ،سائیکل چلنے پیدل کو گلیوں ہماری آپ کیا
 اور معاشرتی سب اور  ہو سُہولت کی بیٹھنے ہو سبزہ میں عالقے ،زیادہ سکیں کھیل گلیونمیں ُکشادہ بچے ہمارے

 سکیں لے ِحصہ میں کاموں سماجی 
 

  اور کونسل ِسٹی مانچسٹر کہ جو کریں ہِمایت کی ُمِہم ہماری کے کر دستخط پر خط اِس تو ہیں چاہتے ایسا آپ اگر
 گا۔  بھیجاجائے کو  کونسلروں گئے دئیے نیچے

 :کونسلرز جناب بِخدمت

 شیخ باسط ؛کونسلر(لیوینزیوم)نُور ڈیِزڈرا ؛کونسلر(حمل و نقل/آمدورفت االمور ناظمُ )سٹوگیا انجلیکی کونسلر
 ؛ (لیوینزیوم)سٹون برنارڈ کونسلر ؛(لیوینزیوم)

 خان  افضل پارلیمینٹ ؛ممبر(برنیج)کریج بیو ؛کونسلر(برنیج)کلے بین ؛کونسلر(برنیج) علی عذرہ کونسلر
 مین  بورڈ ؛کِرس(مانچسٹر گریٹر مئر) ہیم برن ؛اینڈی(ِسٹیکونسل مانچسٹر سربراہ )لیس ِرچرڈ ؛سر(گورٹن مانچسٹر) 
 لئے کے والوں چلنے پیدل اور سائیکل مانچیسٹر گریٹر کِمشنر) 

 

 جاتے اسُکول بچے کے ِجن یا والے کرنے ،کام رہائشی کے یہاں ،ہم ہیں کئے دستخط اِنفرادی  نے جنہوں لوگ ہم *

 ہیں۔ میں ِعالقوں اِن کاروبار اور تنظیم ہماری میں،یا ِعالقے کے Burnageاور Levenshulme ہیں

 
موٹر  غیر اور چالنے سائیکل ، چلنے پیدل کو گلیوں اپنی ، ذریعے کے تخلیق کی عالقوں کے پڑوس ٹریفک کم ہم(۱

 ہیں۔ چاہتے بنانا مقامات خیرمقدم زیادہ اور محفوظ لئے کے اقسام دیگر کی سفر اور سائیکل
 

  سبز سر مزید میں ِجس ہیں چاہتے بنانا جگہ بہتر لئے  کے ُمعاشرتی اور سماجی اور  کھیلنے کو گلیوں اپنی ہم(۲

 ہے۔ شامل بھی تشکیل کی عالقوں
 

 ہیں۔ چاہتے بنانا بہتر کو صحت کی لوگوں پزیر رہائش ہمارے اور معیار کا ہوا ہم(۳

 

 ذرائع کے آمدورفت عوامی  اور سکتے خرید نہیں گاڑیاں کہ جو ہیں چاہتے کرنا آسان سفر لئے کے لوگوں اُن ہم(۴
 سکتے۔  اُٹھا نہیں کاخرچ( وغیرہ گاڑی بس،ریل) 
 

 لئے کے نمٹنے سے حال ُصورتِ  ہنگامی کی ہوا و آب میں (Burnage) بَرنِج اور(Levenshulme)لیوینزیوم(۵

 ہیں۔ چاہتے ڈالنا اپناِحصہ اور ہیں چاہتے کرنا مدد ھم

 

  ہمارے ہیں جاتے اسکول یا ہیں کرتے ہیں،کام ِرہائشی کے یہاں جو لئے کے سب اُن ہیں چاہتے تبدیلی ُمثبت یہ ہم

  جو میں گلی بھی سی کوئی لئے کے لوگوں کے منظر پس ہر اور کے قابلیت کے ُعمر میں،ہر ِعالقے کے پڑوس

  ی سفر لئے کے بہتری جبکہ گا لگے وقت لئے کے النے مینبدالؤ گلیوں ہماری کہ ہیں کرتے تسلیم ہوں۔ہم رہتے

  بغیر میں النے تبدیلی ُمثبت یہ ہوکہ اکٹھے سب اکٹھے ِرہائشی کے عالقے کہ ہیں چاہتے ۔ہم گی ہوں تبدیل عادات

 میں۔ عمل اِسسارے ُسنیں بات کی ُدوسرے ایک اور کریں حمایت کی ُدوسرے ایک ،اور کریں مدد تاخیرکے کسی

 

  اور پیدل بہتر میں برنیج اور لیونزیوم (عملہ اور عہدیدار منتخب بشمول) کونسل سٹی مانچسٹر کہ ہیں کہتے ہم

 ممکن  ہر میں اختیار کی  ان لئے کے بنانے یقینی کو بات والی جانے کی جلدفراہم بہت سہولیات کی چالنے سائیکل
 " کریں۔ کوشش 



 


