لمحة سريعة عن أبرز األخبار :البحث والمشاركة
إدارة مواقف وسائل النقل

يُنظر إلى خدمات وبرامج الشركاء من المجتمع المدني على أنها مهمة
في جعل مدينة كالغاري مكانًا رائعًا للعيش والزيارة:
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المنتزهات
واألماكن المفتوحة
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تنمية
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الترفيه
فرصة
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على فرض االستمرار في تمويل
شركاء المجتمع المدني في المستويات
الحالية

%25

$

على فرضالحد من تمويل
شركاء المجتمع المدني.

"هذا يعني توفير برامج وخدمات عالية
الجودة تتسم بالشفافية وتحدث فرقًا في
المجتمع .وتعني االستثمار في الخدمات
التي ستؤثر على المواطنين بشكل مباشر
"* .

رسوم الدعم ألكشاك ومواقف السيارات غير المحجوزة في محطات
 %القطار  Cأو محطات الحافالت لزيادة األمن وصيانة الموقع
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المبلغ المقبول دفعه مقابل إيقاف السيارة
يوميًا في محطة قطار  Cأو محطة
حافالت:
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من  5إلى أقل من  10دوالرات
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*جميع االقتباسات واردة من مشاركة  ،SAVEيوليو /تموز  -أغسطس /آب .2020

شركاء المجتمع المدني

أقل من  5دوالرات

من استخدموا مواقف سيارات المجانية ،وجدوا موقفًا
شاغرا في كل مرة أو تقريبًا في كل مرة.
ً
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التكاليف المستردة

"أفضل زيادة رسوم
االستخدام بدالً من
الضرائب الخاصة بي حتى
أتمكن من اختيار ما إذا كان
بإمكاني تحمل رسوم
االستخدام أم ال*".
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• أفضل الزيادات في الرسوم حيث يدفع العمالء
نسبة أكبر مقابل خدمة ونسبة أقل من خالل
الضريبة العقارية.
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• أفضل تقليل في الرسوم حيث يدفع العمالء نسبة
أقل مقابل خدمة ونسبة أكبر من خالل الضريبة
العقارية.

"أنا أؤيد تما ًما فرض رسوم على موقف سيارات  ،C-trainخاصة
ألن الكثير من األشخاص الذين يستخدمون المواقف الستقالل
القطار أو الحافلة يعيشون خارج المدينة* ".
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لمحة سريعة عن أبرز األخبار :البحث والمشاركة
زمن االستجابة للحرائق

تمكين الخدمات الرقمية
استخدام ما يلي
لطلب خدمة أو معلومات
شهرا الماضية:
خالل االثني عشر
ً

%45

اتصلت بخدمة
311
تطبيق 311
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"ليست أصعب بالنسبة لي ،لكنها
كذلك للفئة األقل ح ً
ظا والذين ال
يستطيعون الوصول إلى الحواسيب
أو يواجهون عوائق أخرى"*

%75
سيكون من
المريح
استالم
إشعار التقييم
الخاص بهم عبر اإلنترنت
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أعرف أو سمعت عن
myID

لم تستخدم  Calgary.caأو تطبيق
شهرا
 311خالل اإلثني عشر
ً
الماضية ولكنك تدرك أنه يمكن
استخدامها لطلبات الخدمة أو
المعلومات:
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تطبيق 311
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calgary.ca
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استجابة دائرة اإلطفاء أمر مهم
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راض باستجابة دائرة اإلطفاء لحاالت الطوارئ
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استثمار نفس المبلغ أو أكثر

"إن توفير هذا المبلغ من المال ليس مقايضة مقبولة لزيادة المخاطر على المدينة .ال
تزيدوا زمن االستجابة*".

قنوات المحادثة

هل أو ستكون مرتا ًحا باستخدام:
التسجيل عبر االنترنت
للبرامج الترفيهية
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دليل الترفيه الرقمي
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خدمة  311عبر اإلنترنت
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تطبيق 311

%79

%22

غير مرتاح

%77
مرتاح

...باستخدام تقنية قنوات المحادثة
لتلقي معلومات
حول استفسارات المواطنين الشائعة
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* جميع االقتباسات من مشاركة  ، SAVEمن يوليو /تموز إلى آب/أغسطس .2020
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calgary.ca

لن يُقبل وقت استجابة لإلطفاء أبطأ لمدة  30ثانية مقابل
تخفيض الضريبة العقارية السنوية

