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آسٹن چرچ روڈ تے بنڑیا ہویا پُل شامل ہیگا۔
ایس کتابچے دے وچ دسیا گیا اے جے پُل یعنی وائیاڈکٹ تے اوربرج یعنی پل
درے نوں کیویں ڈیزائن کیتاگیاہیگا اَتے منصوبیاں دے مخصوص پہلوؤاں بارے
تہاڈے وچار لینڑ دی لوڑ ہیگی۔
جےتہانوں ساڈے وائیا ڈکٹ تے اووربرج دےڈیزائن دے متعلقہ تجویزاں بارے
ہورمعلومات چاہی دیاں ہیگیئن ،تے مہربانی کرکے ساڈی مقامی کمیونٹی دی
ایس ویب سائٹ نوں ویکھوwww.hs2inbirmingham.co.uk
کورونا وائرس (کوویڈ۔ )19دی وباء دی وجہ توں تے حکومت دی سماجی
فاصلے بارے رہنمائی دے جواب وچ کمیونٹی گروپاں دے نال براہ راست ملنڑاں
ممکن نئیں ہووےگاجسطراں عام طورتے ملیا جاندا اے۔ ایس لئی اساں کمیونٹی
دی ویب سائٹ تے ایہ کتابچہ ،سوالنامہ تے تھاں بنڑائی ہیگی تاں جے تہاڈے
وچار تے تبصریاں نوں حاصل کیتاجاسکے۔
ویب سائٹ ۔ www.hs2inbirmingham.co.uk
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نمایاں ڈیزائن عنصر کی ہیگا؟
 HS2نےریلوے تے ُکج مخصوص ڈھانیچیاں یا حصیاں نوں ‘’ کی ڈیزائن
ایلیمینٹس یعنی نمایاں نمونے دے عناصر’’ دا نام دتا ہیگا (کےڈی ایز) ،جس
دے وچ سالٹلی وائیڈکٹ تے آسٹن چرچ روڈ اووربرج شامل ہیگا۔ ایس دا
مطلب ایہ ہیگا جے ایہ ضروری ہیگا جے ایناں دے ڈیزائن بارے اساں مقامی
کمیونٹی نوں شامل کریئے۔
تساں  HS2دے معلوماتی کاغذ  D1دے ٹیبل  1دے وچ کےڈی ایز دی
پوری فہرست نوں ویکھ سکدے او۔ ڈیزائن یعنی نمونے بارےحکمت عملی،
جیہڑی  GOV.UKتے آن الئن دستیاب ہیگی۔
سالٹلی وائیاڈکٹ تے آسٹن چرچ روڈ اووربرج اہم ترین ڈھانچے ہیگئن جیڑے
عالقے دا احاطہ کردے نیں اتے دوجے وڈے لنکاں نال جڑدے نیں۔ اساں
چاہندے آں جے ایہ اپنے چارچفیرے تے مقامی عالقے دا احترام کرن۔
اساں وائیاڈکٹ تے اووربرج نوں ایس طراں ڈیزائن کیتاہیگا تاں جے او اپنا
کم مؤثر طورتے سرانجام دینڑ ،اتے ایہ  120ورہیاں تیکرکاڈھ کڈن اتے
لمے ویلے لئی ٹیکس ادا کرن والے لوکاں لئی ایہ اہم سرمایہ بنڑن۔ ایس دا ایہ
مطلب ہیگا جے نمونیاں یعنی ڈیزائناں دے ُکج پہلو ہیگِن جناں نوں اساں تبدیل
نئیں کرسکدے۔ مثال دے طورتے ،وائیاڈکٹ تے اووربرج نوں کنکریٹ یعنی
بجری دے نال بنایا جاوے گا ،جیڑی ایناں نوں کافی مضبوط بناوےگی۔
تعمیر شروع کرن توں پہالں ،اساں تھلےدتیاں ہویاں چیزاں بارے تہاڈے
وچار نوں سمجھنڑاں چاہواں گے:
• پیدل چلن والےرستے دی سطح دا رنگ
• الئٹنگ یعنی بتیاں دی قسم
• میٹل شیٹ دیاں موریاں دا نمونہ
مہربانی کرکے منسلکہ پرنٹ شدہ سوال نامے نوں مالحظہ کروں یا
کمیونٹی دی ویب سائٹ تے آن الئن سروے نوں ویکھو۔
www.hs2inbirmingham.co.uk
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 HS2ڈیزائن دے نمایاں اصول
کاراں ،بساں اتے دوجیاں گڈیاں دے ذریعے سفر
سانوں الزمی طورتے ایس گل نوں یقینی بنانڑاں ہیگا جے تعمیرتے
دوران تے ایس بعد لوکی اپنے سفر نوں جاری رکھ سکنڑ۔

پیدل چلن والے تے سائیکالں والے
سانوں الزمی طورتےیقینی بنانڑاں چاہی دا ہیگا جے ڈھانچیاں دے
نمونے تے تعمیردے وچ پیدل چلن والیاں تے سائیکالں چالنڑ والیاں
دیاں لوڑاں تے غور کیتاجاوے۔ ایہ چیز لوکاں نوں اپنا سفر چنگے
طریقے نال تے بغیر کسی قسم کدی رکاوٹ تون جاری رکھن دے وچ
مدد دیوےگی۔

ٹاؤن دی تصویر
 HS2دے ڈھانچیاں دی نئی تعمیردا عمل عالقے دے تصویری
کردارنوں بحال کرنےدے موقعے دے طورتے ورتیا جا سکدا ہیگا۔
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نمونے دا سیاق
سالٹلی وائیاڈکٹ اتے آسٹن چرچ روڈ اووربرج برمنگھم سٹی سینٹر دے شمال
مشرق ول دو میل دے فاصلے تے واقع ہیگِن۔ ایہ دونوں بہئوں اہم کراسنگ
تھاواں ہیگیئن ،ایہ سٹی سینٹرَ ،نیچلزتے اَیلم روک دے وارڈاں تیکر پہنچ
دیندےہیگِن۔
وائیاڈکٹ تے اووربرج  HS2دی الئن نوں کراس کرن گے کیوں جے ایہ
برمنگھم کرزن سٹریٹ تے واقع نئے ہائی سپیڈ سٹیشن دے ول جاندی ہیگی۔
سالٹلی وائیاڈکٹ تے آسٹن چرچ روڈ اووربرج زیادہ ترسالٹلی ،اَیلم روک
دے رہائشی عالقے توں َنیچلے تے سٹی سینٹردے نال ملدی ہیگی۔
ڈھانچیاں نوں ڈیزائن کرنےدے وچ اساں تھلے دتیاں ہویاں چیزاں توں متاثر
ہوئے آں:
• لوکاں نوں متحرک رکھڑاں؛
• ٹرانسپورٹ دا موجودہ ڈھانچہ؛
• تھوڑی تھاں جس دے وچ سانوں کم کرنا َپیوے گا۔

عالقے دے وچ بڑے پیمانے تے ہلکی صنعتی اسٹیٹ تے بزنس پارکس ہیگِن
تے ایس دے نال نال سٹی سینٹردے لئی ٹرانسپورٹ دے لنکس وی ہیگِن۔
واروک جنکشن کینال ،ریلویز تے
ٹرانسپورٹ لنکس دے وچ برمنگھم تے
ِ
وڈیاں سڑکاں شامل ہیگیئن۔
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سٹن چرچ روڈ اووربرج یعنی ُپل
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اوور برج پورٹل پیئرزدے نال
1

وائیاڈکٹ تے اووربرج سڑک نوں سہارا دینڑ والےڈھانچے ہیگن جتھے
ایہ دوجیاں سڑکاں ،ریل ویز ،دریاواں تے وادیاں دے اُتوں لنگدی ہیگی۔
ایناں نوں میٹل شیٹاں دے نال بنڑایا جاندا ہیگا تے بارلے کنارے کڈے
جاندِن تے ایناں نوں پیئرزسہارا دیندے ہیگن۔

2

میٹل شیٹاں وائیاڈکٹس تے اووربرجزیعنی پُالں دے کناریاں نوں بناندیاں
ہیگیئن اتے پیدل چلن والیاں نوں تھلے پٹڑیاں تے ڈِگن توں بچاندیاں
ہیگیئن۔ میٹل شیٹاں دے نمونیاں تےبڑی احتیاط دے نال غورکیتاجانداہیگا
تاں جے اناں دے بصری اثر نوں گھٹ کیتاجاوے۔

3

پورٹل پیئرز وائیاڈکٹس تے اووربرجز نوں َنپ کے رکھدے نیں۔ اوناں
دے حصیاں تے جگہاں نوں الزمی طورتے ایس طراں ڈیزائن کیتا
ٓ
جانڑں چاہی دا ہیگا جے او اوناں وزناں دے نال نپٹ سکن جناں نوں او
سہارا دیندِن۔

4

پیدل چلن والیاں دے رستے دےنال َڈیک پیدل چلن والیاں لوکاں لئی
مخصوص ہوندا اے۔ ایہ میٹل شیٹاں تے سٹیل دے گاڈراں نال بنڑایاں
جاندا اے۔

پیئرزتے پیراپیٹس یعنی میٹل شیٹاں نوں ایس طراں ڈیزائن ،لگایاتے
بنایا جاندا اے تاں جے ایہ بہئوں زیادہ مضبوط ہوونڑ تے اگلے 120
ساالں لئی ایناں دی گھٹ مینٹیننس کرنی َپیوے۔
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ڈیزائن یعنی نمونے دی تشکیل

مجبوریاں تے ڈیزائن دے متعلقہ فیصلے

سالٹلی وائیاڈکٹ تے آسٹن چرچ روڈ اووربرج ایہ او موجودہ ڈھانچے ہیگِن
واروک
جیڑے نیٹ ورک ریل دیاں پٹڑیاں ،دریائے ریئا ،برمنگھم تے
ِ
جنکشن دے اُتے سڑکاں نوں سہار کےرکھدِن۔
دوناں ڈھانچیاں دے تھلے اضافی تھاں دی لوڑ ہیگی تاں جے  HS2الئن
گزر سکے۔ ایس دا مطلب ہیگا جےموجودہ ڈھانچے نوں ڈھاونڑ تے
ساریاں نوں نویں سرے توں بنانڑ دی لوڑ ہووے گی۔
نواں وائیاڈکٹ تے اووربرج پہالں دی بنسبت زیادہ اُچے ہوونڑ گے تاں
جے  HS2ایناں دے تھلیوں لنگ سکے ،پر فیر وی او موجودہ نیٹ ورک
دیاں اوناں تھاواں دےنال ای جُڑن گے۔
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سالٹلی وائیاڈکٹ
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نواں وائیاڈکٹ  HS2ٹریناں نوں لنگن دیوے گا۔

Saltley Viaducts

 HS2لئی موجودہ ڈھانچہ بہئوں نیواں ہیگا۔
آسٹن چرچ روڈ اووربرج
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نواں اووربرج یعنی پل  HS2ٹریناں نوں لنگن دینڑ لئی۔
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 HS2لئی موجودہ ڈھانچہ ِجھکا
Aston Church Road Overbridge

لیجنڈ
نیٹ ورک ریل (این آر) ٹرین
 HS2ٹرین

Aston Church Road Overbridge
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دوناں ڈھانچیاں دیاں دوناں پاسیاں تے سٹیل دے گارڈر استعمال کیتے جاندِن۔
گارڈر پیدل چلن والیاں دے رستیاں نوں ہائی وے توں َوکھ کردے نیں۔
پیراپٹ آکھیاجاندا
پیدل چلن والےرستیاں نوں لوہے دی شیٹ جس نوں
ِ
اے دے نال ریلویز توں وکھ کیتاجانداہیگا۔ لوہے دیاں شیٹاں دے وچ اتلے
پاسے موریاں کڈیاں جاندیاں نیں تاں جے ریلوے تے پانی دے رستیاں نوں
ویکھیاجاسکے۔
سڑک دی رکاوٹ یعنی
بیریئر

سوراخ شدہ شیٹ
مضبوط شیٹ
یوٹیلیٹیزسپیس
یعنی تھاں
گارڈر :مرکزی سہارا دینڑ والےتھم

مجوزہ سالٹلی وائیاڈکٹ سٹرکچر دا سیکشن
سڑک دی رکاوٹ یعنی
بیریئر
سوراخ شدہ شیٹ
مضبوط شیٹ
یوٹیلیٹیزسپیس
یعنی تھاں
گارڈر :مرکزی سہارا دینڑ والےتھم

مجوزہ آسٹن چرچ روڈ اووربرج سٹرکچر دا سیکشن
10

 3Dمورتاں

سالٹلی وائیاڈکٹ اینڈآسٹن چرچ روڈ اووربرج
گارڈر
روڈ بیریئر
فُٹ پاتھ

الئیٹ باکس

شاہرہ

مضبوط شیٹ

پورٹل پیئر

پیدل چلن والیاں دا روٹ

سوراخ شدہ شیٹ

کوفرڈ سوفِٹ پینل

مجوزہ سالٹلی وائیاڈکٹ سٹرکچردا منظر
اُتوں (اُپرواالعکس) منظر ۔ تھلےتوں(تھلےواال عکس) منظر
11

گارڈر
روڈ بیریئر
فُٹ پاتھ

شاہراہ

الئٹ باکس

مضبوط شیٹ

پیدل چلن والیاں دا روٹ
پورٹل پیئر
سوراخ شدہ شیٹ

کوفرڈ سوفِٹ پینل

مجوزہ آسٹن چرچ روڈ اووربرج سٹرکچردا منظر
اُتوں (اُپرواالعکس) منظر ۔ تھلےتوں(تھلےواال عکس) منظر
12

ورتن والیاں دا تجربہ

بالوسٹریڈ تے کالڈنگ میٹیریئل سٹڈیز
 3ایم

1.5ایم

نمونہ  30% = 1کھلی تھاں
 3ایم

1.5ایم

نمونہ  25% = 2کھلی تھاں
 3ایم

1.5ایم

نمونہ  35% = 3کھلی تھاں
 3ایم

1.5ایم

نمونہ  20% = 4کھلی تھاں

13

مطالعہ  :1الئٹ باکس تے لوہے دے پینلزگارڈردے نال

سٹڈی  :2الئٹ باکس تے ٹمبر دے پینلزگارڈردے نال

اتے دی تصویر مثال وکھاندی پئی اے جے مختلف قسم دیاں کنفگریشناں
نوں بنانڑ لئی ساختی ڈھانچے کیویں استعمال کیتے جاسکدے نیں۔ صفحہ
پیراپٹ دے اُتے سوراخاں دے نمونیاں لئی آپشنز وکھاندا
 13شیٹ یعنی
ِ
پیاہیگا ،مختلف قسماں تے سوراخاں دی تقسیم دے نال۔
جس ویلے اساں ایناں ڈھانچیاں دی ‘’وکھائی تے احساس’’ نوں بنانواں گے
تے اساں چاہاں گے جے تساں اپڑیں وچار ایس بارے سانوں دسو۔ مہربانی
کرکے اپنےوچاراں بارے منسلکہ سوال نامے یا آن الئن سروے تے دسو۔
ویب سائٹwww.hs2inbirmingham.co.uk :
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متوقع موقعے

رنگ اور روشنی

2

1

پیدل رستے دی سطح دا رنگ

1

پشنز

گہرا رنگ

نمایاں بنیادی رنگ

ہلکا رنگ

15

ایل ای ڈی الئٹنگ دی صالحیت
پشنز

مختلف رنگاں تے مشتمل

سفید

ٹھنڈا

غیر جانبدار
گرم
رنگ

تھلےدتیاں ہویاں آپشناں بارے اساں تہاڈے وچار جانڑناں چاہواں گے:
• پیدل رستے دی سطح دا رنگ
• الئٹنگ دا انداز
مہربانی کرکے منسلکہ سوال نامے یا کمیونٹی دی ویب سائٹ تے موجود
آن الئن سروے دے وچ اپنے وچار مہیا کرو۔
ویب سائٹwww.hs2inbirmingham.co.uk :
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2

اونچائیاں سیاق بارے

سالٹلی وائیاڈکٹ

 45°ٹرانزیشن زون
یعنی تھاں

پیراپٹ
گھٹ کیتاگیا
ِ
یعنی شیٹ

دریائے ریئا

نیٹ ورک ریل

آسٹن چرچ روڈ اووربرج

پیراپٹ
1.8ایم
ِ

نیٹ ورک ریل

17

پیراپٹ
گھٹ کیتاگیا
ِ
یعنی شیٹ

پیراپٹ
 1.8ایم
ِ

ہائی سپیڈ 2

واروک جنکشن کینال
برمنگھم اتے
ِ
 20ایم

 10ایم

0

تھلے وکھائےگئے این آر ُپل دی رپلیسمنٹ

 10ایم

 20ایم

18

0

ہائی سپیڈ2

تصویراں

کینال دے ولوں سالٹلی وائیاڈکٹ

کینال دے ولوں والٹلی وائیاڈکٹ دی مورت
19

20

مورت

نیٹ ورک ریل برج دے ولوں آسٹن چرچ روڈ اووربرج

نیٹ ورک ریل برج دے ولوں آسٹن چرچ روڈ اووربرج دی مورت
21

22

تعمیر دا طریقہ

پالں دے لئی کم دا پروگرام

(متوقع ٹائم الئن)

نقل و حرکت

تعمیردا اختتام
آسٹن چرچ روڈ
اووربرج

سالٹلی وائیاڈکٹ
2024

2023

2021

2022
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چیلنج دا جواب دینڑاں
َبیلفوربیئٹی وی آئی این سی آئی دا وائیاڈکٹ دی دوبارہ تعمیردا طریقہ تے
سالٹلی دا اووربرج تعمیردے دوران کمیونٹی نوں آونڑجانونڑ لئی مدد دیوے
گا۔ اساں ایہ تھلےدتیاں ہویاں چیزاں دے ذریعے کراں گے:
•

اپنیاں پرائیویٹ حاؤل سڑکاں بناں گے جیڑیاں جتھے ممکن ہویا اساں
استعمال کراں گے تاں جے اساں عوامی سڑکاں نوں گھٹ استعمال
کریئے۔ حاؤل روڈز دی مجوزہ لوکیشن یعنی تھاں نوں صفحہ
 25-26تے دسیا گیاہیگا۔

•

پہالں توں بنڑیں ہوئےسٹیل دے ڈیک دے حصیاں نوں بنانڑ دے
ذریعے تاں جے تھاں دا بہترین استعمال کیتاجاسکے۔

•

• پہالں پیئرز بنائے جاندے نیں۔ فیر سٹیل دے َڈیک نوں لیاجاوے گا
تے پوزیشن دے وچ رکھیاجاوےگا۔

•

تعمیردا ایہ طریقہ کماں دے لئی کڈے ویلے نوں گھٹ کرے گا۔

•

پیدل چلن والیاں نوں رستہ مہیا کیتاجاوےگا۔

24

ٹریفک مینجمنٹ

سالٹلی وائیاڈکٹ دی بندش

آسٹن چرچ روڈ اوپن

پیڈسٹریئن رَ یمپ لنکنگ
بجانب A47

سالٹلی وائیاڈکٹ
( )B4114بند ہیگی
این
انحراف دی حد (ایل او ڈی)
حاصل کرن یا استعمال کرن لئی زمین دی حد (ایل ایل اے یو)
ریٹیننگ وال تے سالٹلی وائیاڈکٹ دی تعمیرلئی رسائی

لیجنڈ

آپریشنل روڈ
روڈ بند
پیدل چلن والیاں لئی رستہ
حاؤل روڈ

جس ویلے سالٹلی وائیاڈکٹ بند ہووے گی ،ساریاں گڈیاں لئی انحرافی رستہ
دتا جاوےگا۔ تعمیردے سارے کم دے دوران پیدل چلن والیاں دےلئی رستہ
مہیاکیتاجاوے گا۔
سالٹلی وائیاڈکٹ دی تعمیردے دوران آسٹن چرچ روڈ کھلی روے گی۔
اک واری تعمیرمکمل ہوگئی تے ،ٹریفک نویں رستے نوں استعمال کر
سکے گی۔ پرانے ڈھانچے دے باقی حصے نوں فیر ڈھا دتا جاوے گا۔
25

آسٹن چرچ روڈ بند
ہارٹ لینڈز پارک وے

آسٹن چرچ روڈ بند

سالٹلی وائیاڈکٹ
( )B4114کھلی
این
انحراف دی حد (ایل او ڈی)
حاصل کرن یا استعمال کرن لئی زمین دی حد (ایل ایل اے یو)

لیجنڈ

آپریشنل روڈ
بند روڈ
پیدل چلن والیاں دا رستہ
حاؤل روڈ

جس ویلے سالٹلی وائیاڈکٹ دوبارہ کھلےگی ،آسٹن چرچ روڈ گڈیاں لئی
بند ہو جاوے گی۔ اردگرد دیاں سڑکاں نوں فیروی گڈیاں استعمال کر سکن
گیاں۔ تعمیردے سارے کماں دے دوران پیدل چلن والیاں لئی رستہ مہیا
کیتاجاوے گا۔
جس ویلے تعمیردے کم ختم ہو جان گے ،گڈیاں نواں اووربرج استعمال
کرن دے قابل ہوجانڑ گیئاں تے فیر پرانے پُل نوں ڈھانڑ دا کم شروع
ہوجاوے گا۔
26

ہور چیزاں

نیٹ ورک ریل ریپلیسمنٹ برج

نیٹ ورک ریل برج

سٹن چرچ روڈ
اووربرج

نیٹ ورک ریل ریپلیسمنٹ برج
نیٹ ورک ریل دے موجودہ پُل نےنیٹ ورک ریل الئن دے اُتے ریل دی
پٹری نوں قائم رکھیاہویا اے۔  HS2پُل دےتھلیوں لنگے گی۔
نویاں  HS2ٹریناں نوں تھلیوں لنگن لئی کافی تھاں دی خاطرڈھانچے نوں
تبدیل کرن دی لوڑ ہووے گی۔
نواں ڈھانچہ نیٹ ورک ریل دے ذریعے آپریٹ تے برقراررکھن دے عمل
نوں جاری رکھیا جاوے گا۔

پُل  90ایم تے محیط ہووے گا تے سٹیل دے سہاریاں دے ذریعے ایس نوں
برقرار رکھیا جاوے گا۔ آسٹن چرچ روڈ اووربرج توں پیدل چلن والیاں نوں
پُل نظر آوے گا۔
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سالٹلی کینال انڈربرج

ٹوپاتھ دے ولوں منظر

انڈربرج دے ولوں منظر
سالٹلی انڈربرج ٹوئن َڈیک تے مشتمل ڈھانچہ ہیگا جیڑا  HS2الئن نوں نہر
دے اُتوں گزارےگا۔
ایہ  HS2الئن دے نال دوجیاں ڈھانچیاں نوں منعکس کرن لئی بنایاگیاہیگا
تاں جے ایہ قابل شناخت نظرآوے تے تعمیرکرن لئی ایہ زیادہ چنگالگے۔
28

ڈیزائن تے تعمیردے متعلقہ انداز

سالٹلی وائیاڈکٹ تے آسٹن چرچ روڈ اووربرج دی
تعمیرتے ڈیزائن دے تھلے دتےہوئے مقاصد ہیگِن:

کوڑاکرکٹ دی کمی

ساڈی ماحولیاتی اثر دی حکمت عملی دی مدد لئی ،ساڈا عزم ہیگا
جے اساں پُٹے ہوئے میٹیریئل نوں دوبارہ استعمال کریئے۔

ٓف الئن کنسٹرکشن یعنی تعمیر

پیراپٹ نوں سائٹ توں ہٹ کے بنایاگیاہووےگا جس دی
َڈیک تے
ِ
وجہ توں تعمیردا ویال تے سائٹ دی سرگرمی گھٹ ہووےگی۔

سیمنٹ دے متبادالت

 45-60٪سیمنٹ دے متبادل قابل استحکام مواد نوں استعمال
کیتاجاوے گا

شورشرابہ نوں گھٹ کیتاجاوے گا

تعمیردےمتعلقہ شورشرابےنوں گھٹ توں گھٹ کرن لئی اساں
بہترین طریقہ اختیارکراں گے

ایمیشن دے وچ کمی

اساں تعمیردے متعلقہ ٹریفک تے انرجی دے استعمال نوں گھٹ
توں گھٹ کراں گے

مٹی کہٹےتے قابو پایاجاوےگا

اساں شروع توں مٹی کہٹے تے قابو پاواں گے تاں جے ایس دا
اثرگھٹ ہووے۔
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اپنے وچار دسو

اساں سالٹلی وائیاڈکٹ تے آسٹن چرچ روڈ اووربرج بارے تہاڈے وچار
سنڑناں پسند کراں گے۔
مہربانی کرکے ایس کتابچےدےنال منسلک شدہ سوال نامےنوں پُر کرو تے
تھلے دتے ہوئے پتے نوں استعمال کردیاں ہویاں ایس نوں ساڈے ول گھلو:

FREEPOST HS2 Community Engagement Hub
متبادل طورتے ،تساں سوالنامےنوں آن الئن وی پُر کرسکدےاو ۔ مالحظہ
کرو www.hs2inbirmingham.co.uk
سوالنامےدی آخری تاریخ  15مارچ  2021ہیگی۔
فیر کی ہووےگا؟
اساں سالٹلی وائیاڈکٹ تےآسٹن چرچ روڈ اوربرج تے بارے اپنے جاری
ڈیزائن پروسیس دے حصے دے طورتے تہاڈے وچاراں تے احتیاط دے
نال غورکراں گے۔
ساڈے وچار  HS2کمیونٹی ویب سائٹ دے شائع کیتے جان گے۔ اساں
جو ُکج لوکل پالننگ اتھارٹی تے برمنگھم سٹی کاؤنسل ولوں سکھاں گے
اوس بارے تہانوں دساں گے ،تاں جے او ساڈے حتمی ڈیزائناں نوں جانچ
سکن تے منظوری دے سکن جس ویلے اساں اوناں نوں ایس سال دے اخیر
دے وچ کسے ویلے پیش کریئے۔
کسے قسم دے سواالں تے متبادل نمونے لئی:
جےتہاڈے کسے قسم دے ہور تبصرےہیگِن ،یا تہانوں ایہ سوال نامہ
کسے متبادل نمونے دے وچ چاہی دا ہیگا ،تے مہربانی کرےتھلے دتے
ہوئے طریقیاں دے ذریعے ساڈے نال رابطہ کرو:
• HS2enquiries@hs2.org.uk
•  24/7مفت فون مدد گارالئن08081 434 434 :
30

تہانوں مطلع رکھدیاں ہویاں

اساں تہانوں  HS2تے کم بارے مطلع رکھن
ساڈے نال رابطہ کرو
ساڈی  HS2ہیلپ ڈیسک ٹیم سارا دن تے ہر روز دا پکا ارادہ کیتی بیٹھے آں۔ ایس دے وچ
دستیاب ہیگی۔ تساں اوناں دے نال تھلے دتے ہوئے ایہ یقینی بنانڑاں شامل ہیگا جے تہانوں پتہ
طریقے دےذریعے رابطہ کرسکدےاو:
ہونڑاں چاہی دا ہیگا جے تہانوں کس چیزدی
توقع ہیگی تے کس ویلے ایہ ہووےگی ،نالے
مفت فون کال 08081 434 434
اساں تہاڈی کیویں مدد کرسکدےآں ایس بارے
وی تہانوں پتہ ہونڑاں چاہی دا اے۔
منی کوم 08081 456 472
خودمختار کمشنرز
ای میل
 hs2enquiries@hs2.org.ukساڈے کول خودمختار رہائشی کمشنرزہیگے
نیں جناں دا کم ایہ یقینی بنانڑاں ہیگا جے
اساں اناں وعدیاں تے پورا اتریئےجیڑے
چٹھی لئی
اساں اپنے رہائشیاں دے چارٹ تے کیتے
فری پوسٹ
ہیگِن۔
HS2 Community Engagement
ویب سائٹ www.hs2.org.uk
تہاڈے عالقے دے وچ جو ُکج ہوندا پیاہیگا
اوس بارے تازہ صورت حال نوں جانڑن
لئی ،مالحظہ کرو:
www.hs2inyourarea.co.uk

خودمختار کنسٹرکشن کمشنر دا کردار ایہ ہیگا
جے او اوس طریقے دی نگرانی کرن تے
ایس بارے ثالثی کرن جس دے ذریعے اساں
تعمیر بارے شکائتاں نوں نپٹاندے ہیگےآں۔
مزیدمعلومات لئی مالحظہ کرو:
www.hs2.org.uk/in-your-area

جے تہانوں ایس دستاویز دی مفت نقل وڈے سانوں ذمے وار ٹھہرانڑاں
جے تساں کسے وی وجہ توں خوش نئیں
پرنٹ ،بریل یعنی نابینا بندیاں لئی ،آڈیو یا
آسانی دے نال پڑھن والے نمونے دے وچ ہیگے ،تساں ساڈی  HS2ہیلپ ڈیسک ٹیم
چاہی دی ہیگی تے مہربانی کرےساڈے نال دے نال رابطہ کرکےشکایت کرسکدےاو۔
رابطہ کرو۔
ہورمعلومات دے لئی مالحظہ کروں:
معلومات
یا
مدد
وچ
دے
زبان
مختلف
تساں
www.hs2.org.uk/how-to-complain
لئی ساڈے نال رابطہ وی کرسکدے او۔
پراپرٹی تے نقصان دے لئی معاوضہ
تساں  HS2تے پراپرٹیاں بارے ساری
 HS2لمیٹڈ نے ذاتی معلومات دی حفاظت
معلومات حاصل کرسکدے اوساڈی ویب
دا تہیہ کیتاہویاہیگا۔ جےتساں ایس بارے
ذاتی
ہورجانڑناں چاہندے او جے اساں تہاڈی
سائٹ دے جانڑ دے ذریعے۔ تساں ایہ وی
تے
معلومات نوں کیویں استعمال کردے آں
جانڑ سکدے او آیا کہ تساں نقصان دے لئی
مہربانی کرکےساڈا پرائیویسی نوٹس مالحظ
معاوضہ دے اہل ہیگےاو۔ ہورمعلومات دے
کرو (www.gov. uk/government/
لئی مالحظہ کروں:
publications/highspeed-two)ltdprivacy-notice
www.hs2.org.uk/in-your-area/
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چھیتی آرئےآں:
واش وُ ڈ ہیتھ ڈپو انگیجمنٹ
 HS2والے بہاردے موسم وچ تہاڈے ول آنڑ گےتاں جے واش وُ ڈ ہیتھ
ڈپو دے ڈیزائن دی پیش رفت بارے کم کیتاجاوے۔ اساں سائٹ دے ڈیزائن
بارے کم کراں گے جس دی وجہ توں ارد گرد دی کمیونٹی لئی سماجی تے
ماحولیاتی َفیدیاں دے وچ اضافہ ہووےگا ،عالقے دی خوبصورتی دے وچ
اضافہ ہووےگا تے مقامی تعلق دے وچ بہتری آوے گی۔
ڈپو بارے ہورمعلومات لینڑلئی مالحظہ کرو:
https://hs2inbirmingham.commonplace.is/proposals/washwoodheath-depot
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