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تعارف
ہائی اسپیڈ ٹو ( )HS2برطانیہ کے کم کاربن ٹرانسپورٹ مستقبل کے لئے ایک
اہم نیا تیز رفتار ریلوے ہے۔ یہ ملک بھر میں ریل کی انتہائی مطلوبہ وسعت
فراہم کرے گا اور برطانیہ کی معیشت کو توازن بخشنے میں مدد فراہم کرے گا۔
جب ہم ریلوے کے نقشے کے اگلے مرحلے کو شروع کرتے ہیں تو ہم لوگوں
کو اپنے کام سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ خاص ڈھانچے کے بارے میں ان
کے خیاالت جاننا چاہتے ہیں۔ اس میں سالٹلی پل اور آسٹن چرچ روڈ کے اوپر کا
پل شامل ہیں۔
اس کتابچے میں بتایا گیا ہے کہ پل اور اوپر کے پل کے نقشے کو کس طرح
تیار کیا گیا ہے اور منصوبوں کے کچھ پہلوؤں پر آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔
اگر آپ ہمارے پل اور اوپر کے پل کے نقشے کی تجاویز کے بارے میں مزید
معلومات چاہتے ہیں تو  ،براہ کرم ہماری مقامی کمیونٹی کی ویب سائٹ
 www.hs2inbirmingham.co.ukپر جائیں۔

کورونا وائرس (کوویڈ  )19وبائی مرض کی وجہ سے اور معاشرتی دوری سے
متعلق حکومتی رہنمائی کے جواب میں ،معمول کے طریقے سے براہ راست
کمیونٹی کے گروہوں کے ساتھ مشغول ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ لہذا ہم نے آپ کے
تاثرات اور تبصرے جمع کرنے کے لئے یہ کتابچہ ،ایک سوالنامہ اور کمیونٹی
ویب سائٹ پر جگہ بنائی ہے۔
ویب سائٹ www.hs2inbirmingham.co.uk -
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ڈیزائن کا کلیدی عنصر کیا ہے؟
ایچ ایس  2نے کچھ بنیادی ڈھانچے یا ریلوے کے کچھ حصوں کو "کلیدی
ڈیزائن عناصر" (کے ڈی ای) کے طور پر درجہ بندی کی ہے ،جس میں
سالٹلی پل اور آسٹن چرچ روڈ کا اوپر کا پل شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہمارے لئے مقامی برادری کو ان کے ڈیزائن میں شامل کرنا اہم ہے۔
آپ کو  HS2انفارمیشن پیپر  D1کے ٹیبل  1میں کے ڈی ای کی مکمل
فہرست مل سکتی ہے۔ ڈیزائن پالیسی ،جو  GOV.UKسے آن الئن دستیاب ہے
سالٹلی پل اور آسٹن چرچ روڈ کے اوپر کے پل کا اوپر واال حصہ اہم
ڈھانچے ہیں جو اس رقبے کو پھیال دیتے ہیں اور دیگر بڑے ٹرانسپورٹ
لنکس کو عبور کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اطراف اور مقامی
عالقے کا خیال کریں۔
ہم نے پل اور اوور برج کو ان کے کام کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کے
لیے 120 ،سال تک قائم رکھنے اور طویل مدتی میں ٹیکس دہندگان کو پیسہ
کی قدر کی پیش کش کے لئے ڈیزائن کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیزائن
کے کچھ پہلو ہیں جو ہم تبدیل نہیں کرسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ،پل اور
اوور برج کنکریٹ سے بنے ہوں گے ،جس سے وہ کافی پائیدار ہوں گے۔
تعمیر شروع کرنے سے پہلے ،ہم درج ذیل پر آپ کے نظریات کو سمجھنا
چاہیں گے:
• چلنے والے راستے کی سطح کا رنگ
• روشنی کے طریقے
• حفاظتی دیواروں میں سوراخ کرنے کا نمونہ
براہ کرم طباعت شدہ سوالنامہ منسلک کریں یا کمیونٹی کی ویب سائٹ پر
آن الئن سروے کا حوالہ دیں۔
www.hs2inbirmingham.co.uk
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 HS2ڈیزائن کے کلیدی اصول
کاروں ،بسوں اور دیگر موٹر گاڑیوں کے ذریعے سفر کریں
ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ لوگ تعمیر کے دوران اور اس
کے بعد سفر جاری رکھنے کے قابل ہوں ـ

پیدل چلنے والے اور سائیکل چالنے والے
ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہئے کہ پیدل چلنے والوں اور سائیکل
سواروں کی ضروریات کو ساخت کے ڈھانچے اور تعمیر میں سمجھا
جائےـ اس سے لوگوں کو موثر اور بغیر کسی رکاوٹ کے حرکت
کرنے میں مدد ملے گی۔

شہر کا عمومی منظر
 HS2ڈھانچے کی تعمیر نو کو اس موقعے کے طور پر استعمال کیا
جاسکتا ہے تاکہ اس عالقے کے نظارے کی خصوصیات کو بحال کیا
جاسکے۔
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ڈیزائن کا سیاق و سباق
سالٹلی پل اور آسٹن چرچ روڈ کے اوپر کے پل کا اوپر واال حصہ برمنگھم
سٹی سنٹر سے دو میل شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہ دونوں اہم گزرنے کے
مقامات ہیں ،جو شہر کے مرکز اور نیچلز اور الوم راک کے وارڈوں تک
رسائی فراہم کرتے ہیں۔
پل اور اوور برج کا اوپر واال حصہ  HS2الئن کو عبور کرے گا کیونکہ یہ
برمنگھم کرزن اسٹریٹ کے نئے ہائی اسپیڈ اسٹیشن میں جاتا ہے۔
سالٹلی پل اور آسٹن چرچ روڈ پل کے اوپر واال حصہ ،ا الوم راک میں،
نیچلز اور شہر کے وسط تک ،بڑے پیمانے پر سالٹلی کے رہائشی عالقے
میں شامل ہیں۔
ان ڈھانچوں کو ڈیزائن کرنے میں ہم اس سے متاثر ہوئے ہیں:
• لوگوں کو حرکت میں رکھنا؛
• موجودہ ٹرانسپورٹ ا کا بنیادی ڈھانچہ؛
• ہمیں جس محدود جگہ میں کام کرنا ہے۔

اس عالقے میں روشنی کا بڑا صنعتی عالقہ اور بزنس پارکس کے ساتھ
ساتھ شہر کے وسط تک ٹرانسپورٹ روابط ہیں۔
نقل و حمل کے لنکس میں برمنگھم اور واروک جنکشن کینال ،ریلوے اور
اہم سڑکیں شامل ہیں۔
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آسٹن چرچ روڈ پل کے اوپر واال حصہ
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موجودہ ہوائی اڈہ

دریا
زیر زمین برقی ریل کی
صف بندی

 HS2الئن
 HS2اسٹیشن
موجودہ نیٹ ورک ریل الئن
موجودہ نیٹ ورک ریل اسٹیشنز

منصوبے کا جائزہ

سالٹلی پل اور آسٹن چرچ روڈ پل کے اوپر واال حصہ
عالمات
نقطہ نظر
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ڈیزائن کے عناصر

پل کے اوپر واال حصہ پھاٹک کے ستونوں کے ساتھ
1

 1پل اور پل کے اوپر واال حصہ ایسی تعمیر ہیں جو سڑک کو سہارا
دیتے ہیں جہاں یہ دوسری سڑکوں  ،ریلوے  ،دریاؤں اور وادیوں
کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ وہ اپنے بیرونی کناروں کے ساتھ حفاظتی
دیواروں کے ساتھ تعمیر کیے گئے ہیں اور ستونوں کے ذریعہ ان کو
سہارا دیا گیا ہے۔

2

حفاظتی دیواریں پلوں اور پلوں کے اوپر والے حصوں کے کناروں کی
تشکیل کرتے ہیں اور پیدل چلنے والوں کو نیچے کی پٹریوں پر گرنے
سے روکتے ہیں۔ ان کے بصری اثرات کو کم کرنے کے لئے حفاظتی
دیواریں کے ڈیزائن پر احتیاط سے غور کیا گیا ہے۔

3

پھاٹک کے ستون پلوں اور پلوں کے اوپر وا لے حصےکو تھامتے ہیں۔
تناسب اور ان میں فاصلوں کو جتنے وزن کو وہ سہارا دے سکتے ہیں
اس کے مطابق ڈیزائن کیا جانا چاہئیے ۔

4

پیدل چلنے والوں کے لئے واک وے والی سائیڈ ڈیک پیدل چلنے والوں
کے لئے مختص کی گئی جگہ ہے۔ یہ حفاظتی دیواروں اور اسٹیل
کےگارڈر سے بنا ہے۔

ستونوں اور حفاظتی دیواروں کو HS2کی  120سالہ ڈیزائن الئف
کے لیے تفصیلی ،پائیدار ،اور کم خرچ ڈیزائن کے مطابق تیار کیا
جائے گا۔
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ڈیزائن کی ترقی

رکاوٹیں اور ڈیزائن کے فیصلے
سالٹلی پل اور آسٹن چرچ روڈ پل کے اوپر واال حصہ ایسے موجودہ
ڈھانچے ہیں جو سڑکوں کو نیٹ ورک ریل ( )NRکی پٹریوں کے اوپر
لے کر جاتے ہیں ،دریائے ریہ اور برمنگھم اور واروک جنکشن کینال۔
 HS2الئن کو گزرنے کے لیے دونوں ڈھانچے کے نیچے اضافی جگہ
کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ ڈھانچے مسمار کرنے اور
مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔
نیا پل اور پل کے اوپر واال حصہ  HS2کو نیچے سے گزرنے کی اجازت
دینے کے لیے پہلے سے ،کہیں زیادہ بلند ہوں گے لیکن وہ اب بھی انھی
جگہوں پر موجود روڈ نیٹ ورک سے جڑیں گے۔

Aston Church Road Overbridge

Aston Church Road Overbridge

سالٹلی پل
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NR
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2
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 HS2کی ٹرینوں کو گزرنے کی اجازت دینے کے لیے نیا پل ۔

Saltley Viaducts

موجودہ ڈھانچہ  HS2کیلئے بہت کم ہے۔
آسٹن چرچ روڈ اوور برج
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 HS2ٹرینوں کو گزرنے کے لئے نیا اوور برج

Saltley Viaducts
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موجودہ ڈھانچہ  HS2کیلئے بہت کم ہے۔
Aston Church Road Overbridge

عالمات
نیٹ ورک ریل ( )NRٹرین
 HS2ٹرین

Aston Church Road Overbridge
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اسٹیل گارڈر دونوں ڈھانچوں کے دونوں اطراف استعمال ہوئے ہیں۔
گارڈر شاہراہ کو پیدل چلنے والے راستوں سے الگ کرتا ہے۔
چلنے والے راستوں کو نیچے دھاتی شیٹ کے ذریعہ ریلوے سے الگ کیا
جاتا ہے جسے پشتے کہتے ہیں۔ ریلوے اور آبی گزرگاہوں کے نظارے
کی اجازت دینے کے لئے پشتوں کے اوپر سوراخ کیا جاسکتا ہے۔
سڑک پر رکاوٹ
سوراخ شدہ پشتے
ٹھوس پشتے

افادیت کی جگہ
گارڈر :بنیادی سہارا دینے واال شہتیر

مجوزہ سالٹلی پل کے ڈھانچہ کا سیکشن
سڑک پر رکاوٹ
سوراخ شدہ پشتے
ٹھوس پشتے

افادیت کی جگہ
گارڈر :بنیادی سہارا دینے واال شہتیر

مجوزہ آسٹن چرچ روڈ اوور برج ڈھانچے کا سیکشن
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 3Dتصورات

سالٹلی پل اور آسٹن چرچ روڈ اوور برج
گارڈر
سڑک پر رکاوٹ
پیدل پٹڑی

الئٹ باکس

گاڑیوں کے لیے سڑک

ٹھوس پشتے

پھاٹک کے ستون

پیدل راستہ

سوراخ شدہ پشتے

کوفرڈ سوفٹ پینل

مجوزہ سالٹلی پل کے ڈھانچہ کے نظارے
اوپر سے دیکھیں (اوپر کی تصویر)  -نیچے سے دیکھیں (نیچے کی تصویر)
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گارڈر
سڑک پر رکاوٹ
پیدل پٹڑی

گاڑیوں کے لیے سڑک

الئٹ باکس

ٹھوس پشتے

پیدل راستہ
پھاٹک کے ستون
سوراخ شدہ پشتے

کوفرڈ سوفٹ پینل

مجوزہ آسٹن چرچ روڈ اوور برج ڈھانچے کے نظارے
اوپر سے دیکھیں (اوپر کی تصویر)  -نیچے سے دیکھیں (نیچے کی تصویر)
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صارف کا تجربہ

جنگلے کے چھوٹے ستونوں اور حفاظتی تہہ کے مواد کا علم
0.3m

1.5m

خاکہ  30% - 1کھال عالقہ
0.3m

1.5m

خاکہ  25% - 2کھال عالقہ
0.3m

1.5m

خاکہ  35% - 3کھال عالقہ
0.3m

1.5m

خاکہ  20% - 4کھال عالقہ

13

مطالعہ  :1گارڈر کے ساتھ الئٹ باکس اور دھات کے پینل

مطالعہ  :2گارڈر کے ساتھ الئٹ باکس اور لکڑی کے پینل

مندرجہ باال تصاویر میں یہ مثال دی گئی ہیں کہ مختلف ترتیب تشکیل
دینے کے لئے تعمیراتی گارڈر کو کیسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ صفحہ
 13مختلف شکلوں اور سوراخوں کی تقسیم کے ساتھ  ،پشتوں پر سوراخ
کے نمونوں کے اختیارات ظاہر کرتا ہے۔
ہم آپکے خیاالت کو پسند کریں گے جب ہم ان ڈھانچوں کی "دیکھیں اور
محسوس کریں" کو بہترکرتے ہیں۔ براہ کرم منسلک سوالنامے یا آن الئن
سروے کے بارے میں اپنے خیاالت فراہم کریں۔
ویب سائٹwww.hs2inbirmingham.co.uk :
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ممکنہ مواقع

رنگ اور روشنی

2

1

چلنے والے راستے کی سطح کا رنگ

1

اختیارات

گہرا رنگ

واضح بنیادی رنگ

ہلکا رنگ

15

ایل ای ڈی روشنی کی صالحیت

2

اختیارات

کثیر رنگ

سفید

ٹھنڈا

غیر جانبدار گرم

ہم ان اختیارات کے بارے میں آپ کے خیاالت جاننا چاہیں گے:
• چلنے والے راستے کی سطح کا رنگ
• روشنی کی اقسام
براہ کرم منسلک سوالنامے یا کمیونٹی کی ویب سائٹ پر آن الئن سروے پر
اپنے خیاالت فراہم کریں۔
ویب سائٹwww.hs2inbirmingham.co.uk :
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تناظر میں اونچائی

سالٹلی پل

کم شدہ پشتے

 45°منتقلی زون

دریائے ریہ

نیٹ ورک ریل

آسٹن چرچ روڈ اوور برج

 1.8میٹر پشتے

نیٹ ورک ریل

17

 1.8میٹر پشتے

کم شدہ پشتے

تیز رفتار 2

برمنگھم اور واروک جنکشن نہر
20m

0

I0m

تبدیلی  NRپل سے پرے دکھایا گیا ہے

I0m

20m

18

0

تیز رفتار 2

تصورات

نہر سے سالٹلی پل

نہر سے سالٹلی پل کا نظارہ
19

20

تصورات

نیٹ ورک ریل کے پل سے آسٹن چرچ روڈ اوور برج

نیٹ ورک ریل کے پل سے آسٹن چرچ روڈ اوور برج کا منظر
21

22

تعمیراتی طریقہ کار

پلوں کے لئے کام کا پروگرام

(متوقع وقت کا پیمانہ)

متحرک ہونا

تعمیر کا اختتام
آسٹن چرچ روڈ
اوور برج

سالٹلی پل
2024

2023

2021

2022
23

چیلنج کا جواب
بالفربیٹی وینچی کے سالٹلی میں پل اور اوور برج کی تعمیر نو کے لیے
طریقہ کار سے تعمیراتی کام کے دوران معاشرے کو متحرک رکھنے میں
مد د ملے گی۔ ہم اس کے ذریعہ کریں گے:
•

عوامی سڑکوں کے استعمال کو کم کرنے کے لیے اپنی ذاتی فاصلے
پرسڑکیں بنانا جو ہم جہاں بھی ممکن ہو استعمال کریں گے ۔ فاصلے
پر آنے والی سڑکوں کا مجوزہ مقام صفحہ  25-26پر دکھایا گیا ہے۔

•

جگہ کا بہترین استعمال کرنے کے لئے ڈھانچے سے دور پہلے سے
جمع شدہ اسٹیل ڈیک کے حصوں کوبنانا۔

•

پہلے ستون بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیل ڈیک کو ٹرانسپورٹ
کرکے پوزیشن میں لے جایا جائے گا۔

•

تعمیر کے کا یہ طریقہ کاموں میں لگے ہوئے وقت کو کم کردے گا۔

•

پیدل چلنے والوں کا راستہ فراہم کیا جائے گا۔

24

ٹریفک کا انتظام

سالٹلی پل بند

آسٹن چرچ روڈ کھلی

پیدل چلنے والوں کا ریمپ
 A47سے منسلک ہے

سالٹلی پل
( )B4114بند
N
انحراف کی حد ()LOD
حاصل شدہ یا استعمال ہونے والی زمین کی حدود ()LLAU
برقرار رکھنے والی دیوار اور سالٹلی پل کی تعمیر تک
رسائی

عالمات

چلتی ہوئی سڑک
بند سڑک
پیدل چلنے واال راستہ
کام کے لیے فاصلے پر بنائی گئی سڑک

جب سالٹلی پل بند ہوجائے گا تو ،تمام گاڑیوں کے لئے ایک موڑ کا راستہ
رکھا جائے گا۔ پیدل سفر کا راستہ بھی تعمیراتی کاموں میں فراہم کیا جائے
گا۔
جب سالٹلی پل کی تعمیر کی جارہی ہے تو آسٹن چرچ روڈ کھلی رہے گی۔
تعمیر مکمل ہونے کے بعد ،ٹریفک نئے ڈھانچے کو استعمال کر سکے گا۔
اس کے بعد پرانے ڈھانچے کے باقی حصے کو منہدم کردیا جائے گا۔
25

آسٹن چرچ روڈ بند

ہارٹ لینڈ پارک وے

آسٹن چرچ روڈ بند

سالٹلی پل
( )B4114کھال
N
انحراف کی حد ()LOD
حاصل شدہ یا استعمال ہونے والی زمین کی حدود ()LLAU

عالمات

چلتی ہوئی سڑک
بند سڑک
پیدل چلنے واال راستہ
کام کے لیے فاصلے پر بنائی گئی سڑک

جب سالٹلی پل دوبارہ کھوال گیا تو ،آسٹن چرچ روڈ ٹریفک کےلیے بند
ہوجائے گی۔ گاڑیاں اب بھی آس پاس کی سڑکوں کو استعمال کرسکیں گی۔
پیدل سفر کا راستہ بھی تعمیراتی کاموں میں فراہم کیا جائے گا۔
تعمیراتی کام مکمل ہونے کے بعد ،ٹریفک نئے اوور برج سیے گزرسکے
گی اور پرانے اوور برج کو مسمار کرنے کا کام شروع ہو جائے گا۔
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دیگر خصوصیات

نیٹ ورک ریل متبادل پل
نیٹ ورک ریل پل

آسٹن چرچ روڈ
اوور برج

نیٹ ورک ریل متبادل پل
نیٹ ورک ریل کے موجودہ پل پر نیٹ ورک ریل الئن پر پہلے سے ریل
ٹریک ہے  HS2الئن پل کے نیچے چلے گی۔
نئی  HS2ٹرینوں کو نیچے سے گزرنے کے لئے کافی جگہ کی اجازت
دینے کے لئے اس ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی۔
یہ نیا ڈھانچہ نیٹ ورک ریل کے زیر ملکیت ،چل رہا ہے اور اس کی دیکھ
بھال جاری رکھے گا۔

یہ پل  90میٹر پر طے ہوگا اور اسے موسمی اسٹیل کے کھمبوں کے
ذریعہ سہارا دیا جائے گا ۔ یہ پل آسٹن چرچ روڈ اوور برج کے قریب
جانے والے راہگیروں کو نظر آئے گا۔
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سالٹلی نہر زیر زمین پل

پیدل چلنے کے راستے سے نظارہ

زیر زمین پل سے نظارہ
سالٹلی زیر زمین پل ایک جڑواں ڈیک ڈھانچہ ہے جو نہر کے اوپر HS2
الئن لے جائے گا۔
یہ  HS2الئن کے ساتھ دیگر ڈھانچے کی عکاسی کرنے کے لئے ڈیزائن
کیا گیا ہے تاکہ اسے قابل شناخت شکل دی جاسکے اور اسے تعمیر کرنے
میں زیادہ موثر بنایا جاسکے۔
28

ڈیزائن اور تعمیر کے لئے طریقہ کار

سالٹلی پل اور آسٹن چرچ روڈ اوور برج کے ڈیزائن اور
تعمیر کے بارے میں ہمارے طریقہ کار کا حصول ہے:

فضلہ میں کمی

ہماری ماحولیاتی اثرات کی حکمت عملی کی حمایت میں ،ہم
کھودنے والے تمام مواد کو دوبارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں

آف الئن تعمیر

سائٹ پر تیار کردہ ڈیک اور پشتے جس سے تعمیراتی وقت اور
سائٹ کی سرگرمی کم ہوجائے گی

سیمنٹ کے متبادل

 45-60٪سیمنٹ کے پائیدار متبادل کا استعمال

شور کم سے کم کریں

ہم تعمیراتی شور کو کم سے کم کرنے کے لئے بہترین پریکٹس کا
استعمال کریں گے

اخراج میں کمی

ہم تعمیراتی ٹریفک اور توانائی کے استعمال کو کم سے کم کریں
گے

دھول کا انتظام

ہم اس کے اثر کو کم کرنے کیلئے دھول کا اسی جگہ پر انتظام
کریں گے
29

اپنی بات کہو

ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ سالٹلی پل اور آسٹن چرچ روڈ اوور برج کے
بارے میں کیا سوچتے ہیں۔
براہ کرم اس کتابچے کے ساتھ سوال نامہ بھریں اور یہ پتہ استعمال کرکے
ہمیں بھیجیں:
مفت خط بھیجیں  HS2کمیونٹی کی مشغولیت کا مرکز

متبادل کے طور پر ،آپ سوالنامہ آن الئن بھر سکتے ہیں وزٹ کریں
www.hs2inbirmingham.co.uk
سوالنامے کی آخری تاریخ  15مارچ  2021ہے۔
اگے کیا ہوتا ہے؟
ہم سالٹلی پل اور آسٹن چرچ روڈ اوور برج کے لئے ہمارے جاری ڈیزائن
کے عمل کے ایک حصے کے طور پر آپ کے خیاالت کو دھیان سے
غور کریں گے۔
ہماری رائے  HS2کمیونٹی کی ویب سائٹ پر شائع کی جائے گی۔ ہم
نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا تبادلہ مقامی منصوبہ بندی کی انتظامیہ اور
برمنگھم سٹی کونسل کے ساتھ بھی کریں گے ،تاکہ ان کی مدد کے لئے
ہمارے حتمی ڈیزائن کی تشخیص اس سال کے آخر میں ان کی منظوری
کے لئے جمع کرادیں۔
استفسارات اور متبادل شکل:
اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا تبصرہ ہے ،یا اگر آپ کو یہ سوالنامہ
متبادل شکل میں درکار ہے تو ،براہ کرم ہم سے ذیل میں رابطہ کریں:
• HS2enquiries@hs2.org.uk
•  24/7مفت فون کال ہیلپ الئن08081 434 434 :
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آپ کو باخبر رکھنا
ہم سے رابطہ کریں
ہماری  HS2ہیلپ ڈیسک ٹیم پورا دن ،ہر
دن دستیاب ہے۔ آپ ان کے ذریعے رابطہ
کرسکتے ہیں:
مفت فون کال 08081 434 434

ہم  HS2پر کام کے بارے میں آپ کو باخبر
رکھنے کے لئے پرعزم ہیں۔
اس میں آپ کو یہ یقینی بنانا شامل ہے کہ آپ
کس چیز کی توقع کریں اور کب اس کی توقع
کریں ،نیز ہم کس طرح مدد کرسکتے ہیں۔

آزاد کمشنرز
منیکوم 08081 456 472
ہمارے پاس ایک آزاد رہائشیوں کا کمشنر
 hs2enquiries@hs2.org.ukہے جس کا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم اپنے
پر ای میل کریں
رہائشی چارٹر میں اپنے وعدوں پر عمل
کریں۔
کو لکھیں
مفت خط بھیجیں
آزادانہ تعمیراتی کمشنر کا کردار ثالثی
 HS2کمیونٹی کی مشغولیت
اور نگرانی کرنا ہے جس طریقے سے ہم
تعمیراتی شکایات کا نظم و نسق اور جواب
ویب سائٹ www.hs2.org.uk
دیتے ہیں۔
اپنے عالقے میں جو کچھ ہورہا ہے اس
مزید معلومات کے لئے مالحظہ کیجیے:
کے بارے میں تازہ ترین جاننے کے لئےwww.hs2.org.uk/in-your-area ،
مالحظہ کریں:
www.hs2inyourarea.co.uk
ہمارا محاسبہ کرنا
اگر آپ کسی وجہ سے ناخوش ہیں تو ،آپ
اگر آپ اس دستاویز کا بڑا پرنٹ ،بریل ،آڈیو ہماری  HS2ہیلپ ڈیسک ٹیم سے رابطہ
یا آسانی سے پڑھنے کے لیے مفت نقل
کرکے شکایت کرسکتے ہیں۔ مزید معلومات
چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔
کے لئے مالحظہ کریں:
آپ ہم سے مختلف زبان میں مدد اور
www.hs2.org.uk/how-to-complain
معلومات کے لیے بھی رابطہ کرسکتے ہیں۔
 HS2لمیٹڈ ذاتی معلومات کے تحفظ کے
لئے پرعزم ہے۔ اگر آپ مزید معلومات
حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ذاتی
معلومات کو کس طرح استعمال کرتے ہیں
تو براہ کرم ہمارا پرائیویسی نوٹس دیکھیں
(www.gov. uk/government/
publications/highspeed-two)ltdprivacy-notice

جائیداد اور معاوضہ
آپ ہماری ویب سائٹ مالحظہ کرکے راستے
کی لکیر کے ساتھ  HS2اور پراپرٹی کے
بارے میں تمام معلومات حاصل کرسکتے
ہیں۔ آپ یہ بھی معلوم کرسکتے ہیں کہ کیا آپ
معاوضے کے اہل ہیں یا نہیں۔ مزید معلومات
کے لئے مالحظہ کریں:
www.hs2.org.uk/in-your-area/
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جلد آ رہا ہے :
واش ووڈ ہیتھ ڈپو کی مشغولیت
واش ووڈ ہیتھ ڈپو کے ڈیزائن پروگریس پر مشغول ہونے کے لئے HS2
موسم بہار میں آپ کے پاس واپس آئے گا۔ ہم سائٹ ڈیزائن پر مشغول ہوں
گے جو آس پاس کی کمیونٹی کے لئے معاشرتی اور ماحولیاتی فوائد کو
بڑھانا ،عالقے کو بہتر انداز میں پیش کرنا اور مقامی رابطے کو بہتر بنانا
چاہتا ہے۔
ڈپو کے بارے میں مزید معلومات کے لئے یہاں جائیں:
https://hs2inbirmingham.commonplace.is/proposals/washwoodheath-depot
32

www.hs2.org.uk

