رهنمود شهروندان

به دولت شهر تولسا
2022 - 2020
تقریبًا برای  80سال ،تولسا توسط یک هیئت مدیره کمشنران که شامل یک شاروال و چهار کمشنر می شد ،اداره میشد.
در سال  ،1989تولسایی ها بمنظور تغییر شکل حکومت شورای-شاروالی در یک تالش برای ایجاد یک حکومت شهری
موثرتر رای گیری کردند .مقامات منتخب تولسا عبارت از نه عضو شورای شهری ،شاروال و مفتش شهری است.

شورای شهر

وظایف مقننه دولت تولسا توسط شورای شهری انجام میشوند .اعضای شورا بودجه ساالنه شهر را تصویب میکند،
احکام محلی را تصویب میکنند ،پالیسی میسازند ،نگرانی های شهروندان را می شنوند و مؤثریت عمومی عملیات
شهری را ارزیابی میکنند.

شورای شهری ساعت  5بعد از ظهر به روز های
چهارشنبه به استثنای هفته های رخصتی در اتاق
شورای شهر که در قسمت مرکزی شهر تولسا در
منزل دوم ون تکنالوژی سنتر موقعیت دارد جلسه
دایره میکنند .مردم عامه دعوت و تشویق میشوند
تا در جلسات منظم روز چهارشنبه شرکت کنند.

اعضای شورا در منزل چهارم ون تکنالوژی سنترC
دفتر دارند و کارمندان شورا کمیته های مختلف
شهری با آنها در انجام وظایف آنها همکاری میکنند.
ساعات کاری دفتر از  8قبل از ظهر تا  5بعد از ظهر
.از روز های دوشنبه تا جمعه است
شورای شهری تولسا صدای شما در دولت شهری
است.

VANESSA HALL-HARPER
ناحیه 1
918-596-1921
dist1@tulsacouncil.org

JEANNIE CUE
ناحیه 2

918-596-1922
dist2@tulsacouncil.org

CRISTA PATRICK
ناحیه 3

918-596-1923
dist3@tulsacouncil.org

KARA JOY MCKEE
ناحیه 4

918-596-1924
dist4@tulsacouncil.org

MYKEY ARTHRELL-KNEZEK
ناحیه 5
918-596-1925
dist5@tulsacouncil.org

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.
CONNIE DODSON
ناحیه 6

918-596-1926
dist6@tulsacouncil.org

LORI DECTER WRIGHT
ناحیه 7
918-596-1927
dist7@tulsacouncil.org

PHIL LAKIN, JR.
ناحیه 8

918-596-1928
dist8@tulsacouncil.org

JAYME FOWLER
ناحیه 9

918-596-1929
dist9@tulsacouncil.org

مفتش

شاروال

G.T. BYNUM

شاروال به عنوان رئیس عمومی ایفای
وظیفه میکند و فعالیت های روزمره
شهر را مدیریت میکند .سایر
مسؤلیت های شارول شامل :مدیریت
تمام ادارات مدیریتی ،ارایه بودجه
ساالنه به شورای شهری و استخدام
شهروندان در ادارات ،هیئت مدیره و
کمیسون ها می باشد.

مفتش شهری به عنوان یک چشم
مستقل در عملیات و منابع شهری
ایفای وظیفه میکند .مفتش فعالیت
های مالی شهر را بصورت منظم بررسی
میکند و با استفاده ازین یافته ها به
شاروال و شورای شهری در مورد
چگونگی مؤثرتر شدن از نگاه مالی
توصیه های الزم را فراهم می سازد.

CATHY CARTER

ادارات ،هیئت مدیره و کمیسون ها

در حالیکه شورای شهری ،شاروال و مفتش شهری رهبران منتخب دولت شهر تولسا اند ،یک گروپ از شهروندان نیز برای
فراهم ساختن معلومات و توصیه های الزم به مقامات بمنظور کمک با آنها در تصمیم گیری بهتر ایفای وظیفه میکنند .این
گروپ از شهروندان بنام ادارات ،هیئت مدیره و کمیسون ها یاد میشوند .توصیه های فراهم شده توسط این گروپ ها در
ایجاد پالیسی ها و برنامه های شهری کمک میکند.
شهر تولسا در حال حاضر دارای ده ها گروپ شهروندان است که موضوعات و منافع مختلف را تحت پوشش قرار میدهند.
از ورود شهروندان برای خدمت کردن در هر اداره ،هیئت مدیره یا کمیسون استقبال میشوند .برای معلومات بیشتر به
 cityoftulsa.orgمراجعه کنید.

جلسات شورای شهری

تولسا سیتی هال در ون تکنالوژی سنتر
سرک دوم شرقی 175
تولساOK 74103 ,

جلسات منظم شورا و کمیته شورا به روز های چهارشنبه برگزار میشوند.
اتاق شورای شهری – منزل دوم ،سیتی هال
اتاق جلسات کمیته – منزل چهارم ،اتاق شماره  ،411سیتی هال
• کمیته انکشاف شهری و اقتصادی
• کمیته بودجه و پروژه های مخصوص
• کمیته فواید عامه
• جلسات منظم شورا

 10:30قبل از ظهر
 1:00بعد از ظهر
 2:30بعد از ظهر
 5:00بعد از ظهر

 – TGOVتلویزون دسترسی به
دولت تولسا

 TGOVجلسات زنده شورای شهر و کمیته شورای شهر را نشر میکند.
 TGOVهمچنان جلسات ادارات ،هیئت مدیره و کمیسون ها را نیز تحت
پوشش قرار میدهد.
شهروندان  TGOVرا در کیبل و آنالین از طریق الیف استریمینگ و
خدمات بنا به تقاضا ( آن دیمند سرویس) تماشا کرده میتوانند.
کاکس دیجیتل کیبل :کانال 24
ویب سایتtgovonline.org :

معلومات بیشتر

برای معلومات در مورد روز ها و موقعیت های جلسات ،اجندا ها ،اسناد
و سوابق ،دسترسی به نشرات آنالین شورای شهر ،اعالمیه های ویژه،
جزئیات پروژه های جاری و لینک های ویب سایت های دیگر شهر تولسا
به  tulsacouncil.orgمراجعه نمایید.
ویب سایتTulsaCouncil.org :
Facebook.com/TulsaCityCouncil
Twitter.com/TulsaCouncil
Instagram.com/TulsaCityCouncil

کتاب راهنمای شهر

خدمات مشتریان شهر تولسا
برای تمام معلومات

ایمنی عامه:
اضطراری :پولیس/آتش سوزی/امبوالنس
اداره پولیس
(غیر-اضطراری)
جنایی یا خط جلوگیری کنندگان جرایم
شبکه جلوگیری از جرایم
(آگاهی همسایه گان)

311

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

مقامات منتخب شما:
دفتر شواری شهر
دفتر شاروال
دفتر مفتش شهر

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

تسهیالت:
تسهیالت خدمات مشتریان
مشکالت فاضالب
مشکالت خط آب
زباله و مواد فضله

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

پالنگذاری و توسعه:
جواز های تعمیر
درخواست های تغییر زون

918-596-9456
918-584-7526

سایر منابع:
سرپناه حیوانات
ترانزیت تولسا (خدمات اتوبوس)

918-596-8000
918-582-2100

