
 آینده شهرستان مونتگمری از نظر ش� چگونه است؟  جامعه ای که در آن زندگی، کار و بازی می کنید،

چگونه از چشم انداز ش� برای آینده تان ح�یت می کند؟

Let’s Plan Our Future. Together.

جامعه به  آینده  سال   ۳۰ طی  می تواند  چگونه  مونتگمری  شهرستان  شویم  متوجه  هم  کنار  در  تا  ماست  برای  فرصتی   ۲۰۵۰ سال  در  مونتگمری  پیرشفت 

ابتدا اما   . دهیم  نشان  واکنش  شهرستا�ان  در  آتی  چالش های  و  فرصت ها  به  هم  کنار  در  چگونه  که  است  مورد  این  در  موضوع  شود.  تبدیل  عالی    ای 
بسازیم را  مدنظرمان  آیندۀ  بتوانیم  تا  شود  تبدیل  چه چیز  به  آینده  های  دردهه  جامعه مان  می خواهیم  که  کنیم  مشخص  باید 

می  نظر  در  می خواهیم  فردا  برای  که  را  آنچه  می کنیم،  امتحان  و  شناسایی  سال ۲۰۵۰  در  مونتگمری  پیرشفت  طریق  از  را  دادن  رخ  حال  در  تغییرات  ما 
حال عین  در  و  کنیم  حفظ  را  مونتگمری  شهرستان  دوست داشتنی  ویژگی های  می دهد  اجازه  ما  به  که  می کنیم  ایجاد  مشرتکی  چشم انداز  سپس  و   گیریم 

دهیم انجام  بعدی  از ۳۰ سال  بیش  دوره  در  پیرشفت  رضوری جهت  اقداماتی 

اطمینان تا  منابع کمک می کند  کردن  ایمن  به  و  را هدایت  تصمیم گیری ها  که  بود  فعال خواهد  و  زنده  در سال2050 طرحی  مونتگمری  پیرشفت   نتیجه 

در زندگی  باالی  کیفیت  از  و  باشند  داشته  پیرشفت  باشند، فرصت  آن موفق  در  است که همه می توانند   حاصل شود که شهرستان مونتگمری مکانی 

بربند لذت  انعطاف پذیر  و  زیبا  محیطی 

ما بود.  مبتکرانه خواهد  پاسخ های  و  آینده نگرانه   تفکر  متخصصین،  تحلیل  برتر،  تجربه  به جامعه تان،  اهمیت ش�  و  نظرات  دیدگاه،  بر  مبتنی   این طرح 

و محیطی  اجت�عی،  فناورانه،  تغییر  از  آمده  دست  به  فرصت های  و  چالش ها  و  کرد  خواهیم  تعیین  آینده  در  را  پیرشفت  مدیریت  نحوه  هم  کنار   در 

کرد بررسی خواهیم  را  اقتصادی 

بیایید  در کنار هم برای آینده خود برنامه ریزی کنیم

 انجام تست پیرشفت مونتگمری در سال۲۰۵۰

  اگر مایلید از آخرین اخبار، رویدادها و اطالعات مربوط به پیرشفت مونتگمری در سال ۲۰۵۰
مطلع باشید، در خربنامه ما عضو شوید

عضویت

Thrivemontgomery.com

.بیایید از جامعه ای رسزنده، برابری برای ¿ام ساکنین و محیطی سا¾ از امروز تا سال2050  و فراتر از آن اطمینان حاصل کنیم
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https://montgomeryplanning.org/planning/master-plan-list/general-plans/thrive-montgomery-2050/our-future-your-path/
https://montgomeryplanning.org/planning/master-plan-list/general-plans/thrive-montgomery-2050/thrive-montgomery-2050-eletter/

