
 

  

Virtual 

 

Meeting Details 
 

Thursday, June 9, 2022 from 6:00 p.m. – 8:00 p.m. 
 

Join online by Webex 

Visit www.toronto.ca/CPconsultations 
for the registration link and 

instructions on how to join. We 

encourage you to join ten minutes 

before 6:00 p.m. to allow time to log 

on.   

 

 Join by Phone 

Dial 647-484-1598 and enter 

Meeting ID: 2465 867 2355  

Passcode: 734368 

If joining by phone, press 

*3 to raise/lower your hand. 

 

 

যদি আপনার বাাংলায় ক াননা সাহানযের প্রনয়াজন হয়, 311 নম্বনর কেদলন ান  রুন।  

如果您需要普通话或粤语的帮助，请拨打311。 

உங்களுக்கு தமிழில் உதவி ததவைப்பட்டல் 311ஐ அவைக்கவும். 

 

Proposal  

The City of Toronto Planning Division has received an 

application to amend the Zoning By-law for Regent Park 

Phases 4 & 5. The proposal would permit 13 buildings 

with heights up to 38 storeys containing approximately 

2,973 residential units, of which 1,792 will be market 

units and 1,181 will be Toronto Community Housing 

rental units. The proposal also includes approximately 

13,721 square metres of retail, office and community 

space, including a new Toronto Public Library branch 

relocated from Parliament Street. A new central plaza is 

proposed as well as other open spaces throughout 

Phases 4 & 5. 

 

Join us at the Virtual Community Consultation Meeting to 

learn more about this planning application and have your 

say. 

  

Planning Application for Regent Park Phases 4 & 5 

Community Consultation Meeting 
 

http://www.toronto.ca/CPconsultations


 

  

Virtual 

More Information 

For more information on the application, please refer to the contact information below or view the 

Application Information Centre at: www.toronto.ca/RegentPark4and5 

 

How to participate: 

    
 
If you are unable to participate in the meeting you can contact the City Planning Staff or the 
Councillor’s Office with your comments and questions using the contact information provided below: 

Contact Information: 

Katherine Bailey           Ward 13 Toronto Centre 

Senior Planner           City of Toronto 

City Planning Division                     Ward-13@toronto.ca  

Katherine.Bailey@toronto.ca     (416) 392-7093 
(416) 397-1761          

Notice to correspondents 

Information will be collected in accordance with the Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy 
Act. With the exception of personal information, all comments will become part of the public record. Based on 
the expert advice of our Medical Officer of Health to practice physical distancing to help reduce the spread of 
COVID-19 and protect the health and safety of Toronto residents and our staff, this meeting will be Online and 
phone-in only. The City of Toronto is committed to taking the necessary steps to ensure compliance with the 
Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 2005. 

 
 
 
 
 

Join Online: 

The session will take place on Thursday, 

June 9, 2022 from 6:00 pm – 8:00 pm. A 

link will be provided on the City Planning 

Consultations Webpage at 

http://www.toronto.ca/CPconsultations 
before the session to be used for joining the 

meeting Online. 

For more information about how to join the 

meeting and how to participate visit 

www.toronto.ca/HowToEngageOnline 

 

 

Join by Phone: 

Before the meeting: Submit your 

comments in advance by contacting the 

City Planning Staff or the Councillor’s 

Office. 

To join the meeting: Dial 647-484-1598 and 

enter Meeting ID: 2465 867 2355 

Passcode: 734368 

Participants by phone will be able to ask 

live questions during the meeting by dialing 

*3. 

http://www.toronto.ca/RegentPark4and5
mailto:Ward-13@toronto.ca
mailto:Katherine.Bailey@toronto.ca
http://www.toronto.ca/CPconsultations
http://www.toronto.ca/HowToEngageOnline
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েরনটা  দিউদনটি হাউদজাং (Toronto Community Housing)-এর ভাড়ার ইউদনেসিূহ (নরটাল ইউদনেস), 

দবক্রনয়র ইউদনেসিূহ (িান ে ে ইউদনেস), ভাড়ার  াযোলয় (নরটাল অদ নসস), এবাং  দিউদনটি এলা ার জনে 38 

তলা পযেন্ত উচ্চতা সহ 13টি ভবননর অনুিদত প্রিান  রনত দরনজট পা ে  ক ইনজস 4 এবাং 5 সাংক্রান্ত এ টি 
আনবিনপত্র দসটি অ  েরনটা প্ল্োদনাং দিদভশন (City of Toronto Planning Division) কপনয়নে। এই পদর ল্পনার 
আনবিনপত্রটি সম্পন ে  আনরা জানার জনে এবাং আপনার বক্তবে প্রিান  রনত আিানির সানে ভারু্ে য়াল  দিউদনটি 
 নসানেশন দিটিাং (Virtual Community Consultation Meeting)-এ কযাগ দিন।

    
 

多伦多市规划部门已经收到了摄政公园（Regent Park）第4期和第5期的申请，允许建设13栋高度不超过38层的建筑用于多伦多社区住房

公司的出租单位、市场单位、零售、办公和社区空间。加入我们的网上社区咨询会议，了解更多关于该规划申请的信息，并发表您的意见

。 

    
 

 
 

অনলাইনন কযাগ দিন: 
কসশনটি (অদিনবশন) বৃহস্পদতবার, জনু 9, 2022 তাদরনে 
সন্ধ্ো 6:00ো কেন  রাত 8:00ো পযেন্ত অনুদিত হনব। 
কসশননর পূনবে অনলাইন সভাটিনত কযাগ দিনত বেবহার  রার 
জনে দসটি প্ল্োদনাং  নসানেশনস ওনয়বনপইজ (City Planning 
Consultations Webpage) 
http://www.toronto.ca/CPconsultations-এ এ টি দলাং  
প্রিান  রা হনব। 
 
সভাটিনত দ ভানব কযাগ দিনত হনব এবাং দ ভানব এটিনত 
অাংশগ্রহণ  রনত হনব কস সম্পন ে  আনরা তনেের জনে 
www.toronto.ca/HowToEngageOnline-এ যান। 

 

কেদলন াননর িািেনি কযাগ দিন: 

সভার পূনবে: দসটি প্ল্োদনাং স্টা  (City Planning Staff) বা 
 াউদিলর’স অদ স (Councillor’s Office)-এর সানে 
কযাগানযাগ  নর আপনার িতািতসিূহ আগাি জিা দিন। 

 

সভায় কযাগ কিওয়ার জনে: 647-484-1598 নম্বনর 
িায়াল(নেদলন ান)  রুন এবাং 1# এ র্াপ দিন তারপর 
সভাটি বাাংলায় কশানার জনে 2460 548 1692## র্াপ 
দিন। 

সভাটি র্লা ানল *3 িায়াল  রার িািেনি কেদলন াননর 
িািেনি অাংশগ্রহণ ারীগণ প্রশ্নসিূহ সরাসদর দজজ্ঞাসা  রনত 
পারনবন। 

在线加入： 

该会议将于2022年6月9日星期四下午6:00至晚上8:00举行。

会议开始前，城市规划咨询网页上将提供一个链接，用于在

线参加会议：http://www.toronto.ca/CPconsultations。 

 

欲了解更多关于如何加入会议以及如何参与的信息，请浏

览：www.toronto.ca/HowToEngageOnline。 

 

通过电话加入： 

在会议之前：通过联系城市规划工作人员或议员办公室，

提前提交您的意见。 

加入会议：拨打647-484-1598，然后输入1#，再输入2459 

355 5081##，即可听到普通话会议，或2455 834 6810##

，即可听到粤语会议。 

通过电话加入的与会者可以在会议期间通过拨打*3进行现

场提问。 

http://www.toronto.ca/CPconsultations
http://www.toronto.ca/HowToEngageOnline
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ட ொரண்ட ொ நகர திட் மி ல் பிரிவு ரீஜண்ட் பொர்க் 4 மற்றும் 5ம் பிரிவிலுள்ள கட் ங்களின், 38 

மொடிகள் வரர உயரம் டகொண்  13 கட்டி ங்கரள அனுமதிப்பதற்கொன விண்ணப்பங்கள்,  சமூக 
வடீ்டு வொ ரக அலகுகள், சந்ரத அலகுகள், சில்லரை விற்பரன, அலுவலகம் மற்றும் சமூக 
இ ங்களுக்கு அனுமதிப்பதற்கொன விண்ணப்பங்கரளப் டபற்றுள்ளது. இந்த திட் மி ல் 
பயன்பொட்ர ப் பற்ைி டமலும் அைியவும், உங்கள் கருத்ரதத் டதரிவிக்கவும் டமய்நிகர் சமூக 
ஆடலொசரனக் கூட் த்தில் எங்களு ன் டசரவும். 

    
 

இணையம் வாயிலாக இணைய: 

 

இந்த அமரவ்ு வியாைக்கிைவம, ஜூன் மாதம் 

9ஆம் திகதி, 

2022 மாவல 6 மணியிலிருந்து 8 மணி ைவர 

நவடபபறும். இதற்கான இவணப்பு, நகரத ்தி

ட்ட ஆதலாசவனயின் இவணயத்தளமான 

http://www.toronto.ca/CPconsultations இல் அமர்

வுக்கு முன்னதாக ைைங்கப்படும். 

 

இந்த ஆதலாசவனக் கூட்டத்தில் எை்ைாறு இ

வணந்து பகாள்ளைது 

மற்றும்  எை்ைாறு பங்கு பகாள்ைது 

என்பது பற்றி தமலும் அறிய  

www.toronto.ca/HowToEngageOnline இற்குச ்

பசல்லவும். 

 

த ாணலபேசி மூலம் இணைய: 

 

கூட்டத்திற்கு முன்பு: உங்களது கருத்துக்க

வள முன்னதாகதை நகரத ்திட்ட ஊழியர ்ஒ

ருைவரதயா அல்லது சவப அங்கத்தைரின் 

அலுைலகத்வததயா பதாடரப்ு பகாண்டு சம

ரப்்பிக்க முடியும். 

 

கூட்டத்தில் இவணந்து பகாள்ள: 647-484-

1598 என்ற எண்வணத் பதாடரப்ு பகாண்டு 1

# இவனயும்  பின்பு 2451 294 

8744## இவனயும் அழுத்தி 

கூட்டத்வதத் தமிழில் பசவிமடுக்கலாம். 

 

பதாவலதபசியூடாகப் 

பங்குபற்றுபைரக்ள்  *3 இவன அழுத்துைத

ன் மூலம் கூட்டத்தின்தபாது தநரடியாகக் 

தகள்விகவளக் தகட்கலாம். 

 

http://www.toronto.ca/CPconsultations
http://www.toronto.ca/HowToEngageOnline

