
 اسٹریٹجک پالن پر عمل درآمد 0202
 

 اپنی ترجیحات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ہماری کمیونٹی کے ساتھ دوبارہ جڑنا۔

کے اوائل میں، عوام سے وسیع پیمانے پر رِد عمل ملنے کے بعد، سیئٹل پارکس اینڈ ری کرئیشن  0202
تک پروگرامنگ، سروسز، اور سرمایہ کاریوں کی رہنمائی کیلئے ایک  0200سے  0202)ایس پی آڑ( نے 

وبائی مرض کے  21-اسٹریٹجک پالن جاری کیا۔ اس پالن پر عمل درآمد کرنے میں تاخیر ہوئی کیوں کہ کووڈ
رِدعمل میں ایس پی آر کو ایمرجنسی آپریشنز میں منتقل کر دیا گیا۔ اب چونکہ ہم ان ترجیحات کو نافذ 

تاکہ یہ یقینی بنایا  اپنی کمیونٹی کے ساتھ دوبارہ جڑنا چاہتے ہیںکرنے پر غور کر رہے ہیں، لٰہذا ہم 
جا سکے کہ ہماری منصوبہ بندی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ضروریات اور ترجیحات کس طرح تبدیل 

 ہوئیں۔

  اسٹریٹجک پالن ہمارے درج ذیل وژن کو آگے بڑھانے کے ہمارے وعدوں کو واضح کرتا ہے: 0202-0200ایس پی آر کا 

 درج ذیل کیلئے وسیع عزم کے ساتھ:

 صحت مند ماحول
کاربن کے  §فضلہ کم کرنا §پانی کا پائیدار انتظام کرنا 

پارک  §شہری جنگلات کو بحال کرنا §اخراج کو کم کرنا 
ماحولیات کے موافق  §کی زمین کی حفاظت کرنا 

متبادل  §رابطے کو بہتر بنانا  §سہولیات تیار کرنا 
فطرت کیلئے تعریف  §توانائی میں سرمایہ کاری کرنا 

پارکوں تک یکساں رسائی میں  §کا جذبہ پیدا کرنا
 اضافہ کرنا

 تنظیمی مہارت
قومی منظوری  §مساوات کا سختی سے تجزیہ کرنا 

 §مضبوط افرادی قوت کی تعمیر کرنا  §حاصل کرنا 
 §سسٹمز کو اپ ڈیٹ کرنا §عملہ پر پیسے خرچ کرنا 

 §صورتحال کو چیلنج کرنا  §لگاتار منصوبہ بندی کرنا 
زندگی کی مدت کو  §شہر بھر کا نقطہ نظر اپنانا 

کمیونٹی کی نگرانی کو  §برقرار رکھنے پر عمل کرنا 
 ہموار کرنا 

 طاقتور کمیونٹیز
بچوں کی نگہداشت  §افزودگی کے مواقع فراہم کرنا 

کمیونٹی  §سروسز کی رکاوٹوں کو کم کرنا  §فراہم کرنا

پارک کی حفاظت کو  §کے پروگراموں کو فنڈ مہیا کرنا

کمیونٹی  §بے گھر ہونے کا حل تلاش کرنا  §بہتر کرنا 

واضح طور پر بات چیت کرنا  §کی تقریبات منعقد کرنا 

شراکت داروں کو  §اقتصادی مواقع تلاش کرنا  §

صاف، محفوظ عوامی بیت الخلاء فراہم  §مشغول کرنا 
 کرنا

 صحت مند لوگ 
ہر عمر اور صلاحیتوں  §مساوی پروگرام فراہم کرنا 

اعلٰی معیار کی جگہوں  §کیلئے رسائی کو ترجیح دینا 

ہماری سروسز کے بارے میں  §کو برقرار رکھنا 

عوامی مقام تک رسائی کو  §معلومات شیئر کرنا 

کمیونٹی مراکز کا  §فطرت سے جڑنا  §یقینی بنانا 

کثیر استعمال کی سہولیات تیار  §دوبارہ تصور لانا 

 کھانے تک رسائی کو بہتر بنانا §کرنا 
  

ایس پی آر کا روڈمیپ ادارہ جاتی اور ساختی نسل پرستی اور سفید مساوات کا راستہ: 
 فام کی بالادستی کی ثقافت کو ختم کرنے کے لیے ہمارا کردار ادا کرے گا۔ 



مہینوں میں، سئیٹل نے اچانک رکاوٹ اور تبدیلی کا تجربہ کیا ہے۔  21پچھلے 
چونکہ ہم اپنی قلیل مدتی کارروائیوں اور سرمایہ کاریوں کا ازسر نو جائزہ لے 

کہ ہماری پارک اور تفریحی  رائے مانگ رہے ہیںرہے ہیں، ہم اس بارے میں 
خدمات ہمیں درپیش چار متوازی بحرانوں کا جواب دینے میں کیسےکردار ادا کر 

 سکتی ہیں: 

 اگال قدم

 جڑیں رہیں اور مزید جانیں

کمیونٹی اور 
آن الئن آؤٹ 

  ریچ

قلیل مدتی 
کارروائیاں )

0202-0200 )
 متعین کریں

فنڈنگ 
ترجیحات کی 
  شناخت کریں

الگو کریں اور 
دوبارہ چیک 

  کریں

 
 اسٹریٹجک پلان کا مطالعہ کریں اور اپ ڈیٹس اور مشغولیت کے مواقع کے بارے میں جاننے کے لیے رابطہ میں رہیں:

http://www.seattle.gov/parks/strategicplan 

 رابطہ کریں! ہمیں بتائیں کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے۔

PKS_SPRStrategicPlan@seattle.gov 

 سیاق و سباق میں تبدیلی

 ہم ان کمیونٹیز کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں جن کی ہم متعدد سرگرمیوں کے ذریعے خدمت کرتے ہیں:میں،  0202اگست اور ستمبر 

 کمیونٹی کی تنظیموں کے ساتھ ایس پی آر قیادت کو سننے کا اجالس ▪

 میں ذاتی طور پر رابطہ اور بات چیت  کمیونٹی کی تقریباتاور  پارکوںتشریحی خدمات سمیت  ▪

 آن الئن اوپن ہاؤسموجودہ ضروریات کے جائزہ والے سروے کے ساتھ ایک  ▪

کے ساتھ تمام سطحوں پر بات چیت تاکہ ان کے پیشہ ورانہ اور تازہ تجربے  ایس پی آر عملہ ▪
 سے سیکھا جا سکے 

کا دورہ کرنے والوں  سہولیات، پارکوں، اور کھلے مقاماتکے شرکا، ہماری  پروگراموںہمارے  ▪
رابطہ قائم وغیرہ میں  سرمایہ کاری کے پروجیکٹوں کیلئے آؤٹ ریچ ایونٹسکے ساتھ، موجودہ 

  کرنا!

عوامی صحت و 
  تندرستی

 نسلی 
  مساوات کی لڑائی

 معاشی
  بدحالی

ماحولیاتی تبدیلی کے 
  اثرات

http://www.seattle.gov/parks/strategicplan

