
 

 

 

 

 عزیز رہائشی یا کاروباری مالک / قبضہ کار 

 

 یل ےک لئے ترقیاتی منصوبوں ےک مجوزہ اگےل مرحےل کا تعارف ڈکاسل ہل ، ڈ

 

 
 
، میر واقعتا ۔  اہل خانہتم ےس امید کرتا ہوں کہ آپ، آپ ےک   غیر یقینی اور مشکل وقتوں میر

ے
 اور پیارے محفوظ اور صحت مند ہوں ےک

 حاالت میر میر آپ کو کش نمائش یا 
کت ےک لئے مدعو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ڈڈےل ےک کیسل ہل ےک عالقر کو   تعارفبہیر ےک لئے تازہ   ترقر دینی میر شی

۔ تاہم ، کونسل پوری کوشش کر ریہ ہے کہ    ۔ بدقسمنر ےس ، اس وقت یہکروںترین تجاویز ےک ساتھ مشغول ہونی کا ذاتر موقع فراہم   ممکن نہیر ہے

، ییہ وجہ ہے کہ میر اب آپ ےس رابطہ کر رہا ہوں۔ اس تناظر میر ڈڈےل    نو   کو تخلیق  برادریاپنی   فنڈ بورڈ اور ڈڈیل    ٹاؤنز یک شگریم ےس آگاہ کیا جائے

 ۔ یک فراہیم ےک لئے کام کر ریہ ہیر   نو  کونسل بیورو ےک عوام ےک لئے تجدید 

 میر اور اس ےک آس پاس تجدید نو ہو رہا ہے ، مثال ےک طور پر نئے ڈڈیل تفرییح مرکز پر کا 
ی ےس جاری  یہ ناقابل تردید بات ہے کہ ڈڈےل ٹاؤن سینیر ی م تیر

ی اینڈ مارچ انسنر ٹیوٹ آف ٹکن و یوٹیلینر ورکس ، نیشنل انوویشن سینیر فار ویری الئٹ ریل اور بلیک کنیر ۔ مڈلینڈ مییر ی ےس  ہے ی الوجی کیسل ہل بیھ تیر

۔   بڑھ رہے ہیر
ے
 آگ

وع کیا، جس ئی پہیل بار، اس وقت زیر تعمیر سبیھ منصوبوں    تشبییہ نمونہ بنانا   موسم گرما میر کونسل ئی ڈڈیل کا ایک ی آڈیو    کو شی ت انگیر ایک حیر

 ۔ فل سکرین ےک ساتھ ساتھ مکمل پیمائی پر بیھ دیکھا جاسکتا ہے  کو  منصوبوں  تخلیقر کو اکٹھا کیا۔ شہر ےک دوبارہ   تعارف   ویزویل

www.regeneratingdudley.org.uk   ۔ کیا ہے م نہیر  تا خت ا لیکن ہم ابیھ تک 

 اس کونسل ےک ذریعہ پچھیل عوایم مشاورت۔  -یا گیا ہے کیسل ہل ےک لئے تخلیق نو ےک اس اگےل مرحےل کو پیپلز پینل ےک اہم نتائج ےس آگاہ ک

 : ی اہم عنارص شامل ہیر  کیسل ہل ےک لئے تازہ ترین وژن میر تیر

 ڈڈیل چڑیا گھر اور کیسل کیلنے ترقر کا اگال مرحلہ۔  •

 شہری سہ مایہ تعلیم کو وسعت دینی ےک لئے نیا یونیورسنر سنیر  •

عوایم کھیل جگ  •  ہیر اور رساتے  کیسل ہل ےس ٹاون سینیر تک بہیر

 

۔   ےک مجوزہ اگےل مرحےل ےک بارے میر اپنی خیاالت حاصل کرنی ےک لئے ، ایک وضاحنر کتابچہ ےک ساتھ ، ایک سوالنامہ منسلک ہے
 ترقر

http://www.regeneratingdudley.org.uk/


 

 جس     www.regeneratingdudley.org.ukآپ  
ے

پر بیھ سوالنامہ آن الئن مکمل کرسکئر ہیر جہاں آپ کو مزید تصاویر اور ایک مخترص ویڈیو مےل یک

۔   ےک اگےل مرحےل ےک بارے میر مزید وضاحت یک گنے ہے
ر
 میر کیسل ہل یک ترق

۔ جوابات ےک لئے آخ ۔   5دسمیی شام   16ری تاری    خ بدھ  آپ ےک مکمل کردہ سوالناےم یک واپش ےک لئے ایک پری پیڈ لفافہ فراہم کیا گیا ہے  بجی تک ہے

ہیر   میٹنگ مرتب کرنا چاہنر  ایک مجازی  لئے  تبادلہ خیال کرنی ےک  پر  اپ ڈیٹ کردہ وژن  ہل ےک  لئے کیسل  برادری ےک  یا   
ر
اپنی عالق براہ کرم  اگر آپ  تو، 

 پر ای میل کریں۔   samantha.bright@dudley.gov.ukپر رابطہ کریں یا   01384 816968سامنتھا برائٹ ےس  

 واےل مہینوں میر اس    ےس ہم آپ  
لئے  شہر  آئی  نو ےک منصوبوں ےک بارے میر بات کر رہے  تجدید  ےک 

ے
، جن میر ےس کچھ میر ورثہ یک عمارتوں یک  ہوں ےک

۔ آبادکاری ، خریداری مراکز یک دلچسپ تجاویز اور زیادہ عوایمنو  ی شامل ہیر
  اور کھیل جگہوں میر بہیر

 ڈڈیل یک مزید تجدید کو تشکیل دینی میر مدد کرنی ےک لئے وقت نکالئی ےک لئے آپ کا شکریہ۔ 

 

 

 آپ کا مخلص  

 

 اینڈریو لیوٹ 

 صدر، ڈڈےل ٹاؤنز فنڈ بورڈ 

 

 

جم، ترجمہ، بڑے پرنٹ یا آڈیو ورژن یک درخواست کرنا چاہتی ہیے تو، بر  ورت ہے یا کیس متی اہ  اگر آپ کو اس خط و کتابت ےکلئے کیس مدد یک ضر

 ای میل کریں۔  پر   L2L@dudley.gov.ukپر رابطہ کریں یا  01384  813470،    813401،   813400کرم ڈڈیل کونسل ےس 
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