د اتباعو الرښود

د تلسا  TULSAښار حکومت ته
2022 - 2020

د نږدې  80کلونو څخه ،تلسا  Tulsaد کمیشنرانو د بورډ لخوا اداره کیده چې پکې یو ښاروال او څلور کمیشنران شامل وو.
په  1989کې ،تلسا  Tulsaاوسيدونکو د ښاروالۍ شورا د حکومت بڼه بدلولو ته رایه ورکړه ترڅو د ښاري حکومت ډیر
اغیزمن رامینځته کړي .د تلسا  Tulsaټاکل شوي چارواکي نهه ښارواالن ،ښاروال او د ښار پلټونکي دي.

د ښاري شورا

د تلسا  Tulsaحکومت مقننه دندې د ښاري شورا لخوا ترسره کیږي .شوراګانې د ښار کلنۍ بودیجه تصویبوي ،محلي
مقررات تصویبوي ،پالیسي ترتیبوي ،د ښاریانو اندیښنو ته غوږ نیسي او د ښار د عملیاتو ټولیز اغیزمنتوب ارزوي.

د ښاروالۍ شورا د مازدیګر په  5بجي غونډه کوي .د
چهارشنبې په ورځ د رخصتیو اونیو پرته ،د ښار شورا
په خونه کې چې د تلسا  Tulsaښار په ښار کې د یو
ټیکنالوژۍ مرکز په دوهم پوړ کې موقعیت لري.
خلکو ته بلنه ورکول کیږي او هڅول کیږي چې د
چهارشنبه منظم غونډو کې برخه واخلي.
کونسلران د یو ټیکنالوژۍ مرکز په څلورم پوړ کې
دفترونه لري ،او د دوی د دندو په برخه کې د شورا د
کارمندانو او د ښاریانو د مختلفو کمیټو لخوا مرسته
کیږي .د دفتر ساعتونه د سهار له  8بجو څخه تر
مازدیګر  5پورې دي ،د دوشنبې څخه تر جمعې
پورې.
د تلسا  Tulsaښار شورا د ښار په حکومت کې
ستاسو غږ دی.
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This early, plan how you will

manage changes to the project
scope, budget, or schedule with a
change management plan. This
ensures that any proposed.
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د حسابي تصفيې
مامور

ښاروال

G.T. BYNUM

ښاروال د لوی مدیر په توګه دنده
ترسره کوي او د ښار ورځني عملیات
اداره کوي .د ښاروال نور مسؤلیتونه
عبارت دي له :د ټولو اداري څانګو
اداره کول ،د ښار شورا ته کلنۍ
بودیجه سپارل ،او چارواکو ،بورډونو
او کمیسیونونو ته د اتباعو ګمارل.

CATHY CARTER

د ښار د حسابي تصفيې مامور د ښار په
عملیاتو او سرچینو باندې د خپلواکې سترګې
په توګه کار کوي .د حسابي تصفيې مامور
په منظمه توګه د ښار مالي فعالیتونه
بیاکتنه کوي ،د دې موندنو په کارولو سره
ښاروال او د ښار شورا ته وړاندیزونه کوي
چې څنګه په مالي توګه اغیزمن شي.

چارواکي ،بورډونه او کمیسونونه

پداسې حال کې چې د ښار شورا ،ښاروال ،او د ښار پلټونکی د تلسا  Tulsaد ښار حکومت ټاکل شوي مشران دي ،د اتباعو
ډلې هم دنده لري چې چارواکو ته معلومات او سپارښتنې چمتو کړي ترڅو دوی سره د غوره پریکړو په کولو کې مرسته وکړي.
د اتباعو دا ګروپونه د چارواکو ،بورډونو او کمیسیونونو په نوم پیژندل کیږي .د دې ګروپونو لخوا چمتو شوي مشورې د ښار
پالیسۍ او پروګرامونو په جوړولو کې مرسته کوي.
د تلسا  Tulsaښار اوس مهال لسګونه د اتباعو ګروپونه لري چې مختلف موضوعات او ګټې پوښي .اتباعو ته ښه راغالست
ویل کیږي چې په کوم واک ،بورډ یا کمیسیون کې د خدمت کولو لپاره غوښتنه وکړي .د نورو معلوماتو لپاره ،لیدنه وکړئ
cityoftulsa.org

د ښاري شورا غونډه

د شورا او د شورا د کمېټې منظمې غونډې د چهار شنبې په ورځ ترسره کېږي.
د ښاري شورا خونه  2 -پوړ ،د ښار تاالر
د کمیټې د غونډې خونه –  4پوړ 411 ،خونه ،د ښاروالۍ تاالر
• د ښاري او اقتصادي پراختیا کمیټه
• د بودیجې او ځانګړو پروژو کمیټه
• د عامه کارونو کمیټه
• د شورا منظمه غونډه

د سهار  10:30بجې.
غرمه  1:00بجې
 2:30بجې
 5:00بجې ماښام

 - TGOVتلسا  TULSAحکومت ته
السرسی ټلویزیون

 TGOVد ښار شورا او د ښار شورا کمیټو ژوندۍ ناستې خپروي TGOV .د
ټاکلو چارواکو ،بورډونو او کمیسیونونو غونډې هم تر پوښښ الندې نیسي.
اتباع کولی شي  TGOVپه کیبل ټلویزیون او آنالین د ژوندی جریان او د
غوښتنې پراساس خدماتو له الرې وګوري.
کاکس ډیجیټل کیبل : Cox Digital Cableچینل 24
ويب پاڼهtgovonline.org :

نور معلومات

د غونډې د ورځو او ځایونو ،اجنډا او بیک اپ(شاتړي) اسنادو ،د ښار
شورا آنالین خپرونو ته د السرسي ،ځانګړي اعالنونو ،د روانو پروژو
توضیحاتو ،او د تلسا  Tulsaښار نورو ویب پاڼو ته د لینکونو لپاره
 tulsacouncil.orgڅخه لیدنه وکړئ.
ويب پاڼهTulsaCouncil.org :
Facebook.com/TulsaCityCouncil
Twitter.com/TulsaCouncil
Instagram.com/TulsaCityCouncil

د یو ټیکنالوژۍ مرکز کې د تلسا  Tulsaښار تاالر
 175ختیځ دویمه کوڅه
تلسا OK 74103 ،Tulsa

د ښار الرښود

د تلسا  Tulsaد پیرودونکي پاملرنې مرکز ښار
د ټولو پوښتنو لپاره
اعامه خوندیتوب:
ابیړنی حالت :پولیس  /اور  /امبوالنس
د پولیسو څانګه
(غیر اضطراري حالتونه)
د جرم د مخنیوي الرښوونو کرښه
د جرمونو د مخنیوي شبکه
(ګاونډیانو خبرتیا)

311

911
918-596-9222
918-596-2677
918-585-5209

ستاسو ټاکل شوي چارواکي:
د ښاروالۍ دفتر
د ښاروال دفتر
د ښار پلټونکي دفتر

918-596-1990
918-596-7411
918-596-7511

اسانتیاوې:
د پیرودونکي خدمت اسانتیاوې
د اوبو لګولو ستونزې
د اوبو الین ستونزې
کثافات او لوی ضایع کول

918-596-9511
918-586-6999
918-596-9488
918-596-9777

پالن جوړونه او پراختیا:
د ودانولو اجازه
د زون يا سيمي بدلون غوښتنې

918-596-9456
918-584-7526

نورې سرچینې:
د څارویو سرپناه
د تلسا  Tulsaحرکت (بس خدمت)

918-596-8000
918-582-2100

