Hinggil sa Pag-bid para sa 2026 Olympic at
Paralympic Winter Games | Mabuhay

Panimula:
Bakit isinasaalang-alang ng Calgary na mag-host uli ng Games?

?

Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayang ito, itatanong sa mga Calgarians kung isasaalang-alang o hindi ng Calgary
ang pag-host ng 2026 Olympic at Paralympic Winter Games.

Mula sa ideya

Nagsimula ang ideya noong 2016 nang irekomenda ng Calgary Sport Tourism Authority (CSTA) na isaalang-alang ng
City na mag-bid upang mag-host ng Games. Naniniwala ang CSTA na maraming mga benepisyo kung magbi-bid at
magho-host ng Games. Nakita din na maaaring angkop ang Games para sa mga pangmatagalang layunin ng City sa
usapin ng pang-ekonomiyang oportunidad, pagdibelop ng sport, at pagpapaunlad ng lipunan at kultura.
Dahil dito, pinondohan ng City Council ang Calgary Bid Exploration Committee (CBEC) upang alamin kung ang
pag-bid ay maaaring gawin. Bilang resulta ang CBEC, ang City ng Calgary, Probinsiya ng Alberta at Pamahalaan ng
Canada ay pinondohan ang Bid Corporation, na tinaguriang Calgary 2026.

Hanggang sa konsepto

Pagkatapos ay dinebelop at ipinakita ng Calgary 2026 ang Draft Hosting Plan Concept sa City Council. Ang draft
hosting plan ay isang iminungkahing paraan na kabilang ang inaasahang gastos at imprastrakturang kinakailangan
ng Calgary upang mag-host ng 2026 Olympic at Paralympic Winter Games.
Upang masuportahan ang City Council sa pagsasaalang-alang nito sa draft hosting plan, itinalaga ang City
Secretariat na magsagawa ng pagsusuri sa draft hosting plan at sa malamang na pag-bid at pag-uulat sa City
Council sa Septiyembre.

Sa pagsusuri

Noong Septiyembre 11, 2018, nagsumite ng isang ulat ang City Secretariat sa City Council na binabalangkas ang mga
oportunidad, benepisyo, mga isyu, posibleng panganib at mga gastos na maaaring maging resulta mula sa pag-host
ng 2026 Olympic at Paralympic Winter Games.
Natukoy ng City na malamang na may mga benepisyo at kabuluhan para sa ating lunsod at mga residente na
maaaring maging resulta ng pag-host ng 2026 Games. Natukoy din nito na ang draft hosting plan ay tumutugma sa
natukoy na mga prayoridad ng mamamayan, mga patakaran ng City Council, mga pamamaraan at mga plano.

At pakikipag-ugnayan

Bilang bahagi ng proseso nito sa pagsasaalang-alang kung magsusumite o hindi ng isang bid, nais ng City Council
na makipag-ugnayan sa mga Calgarians upang malaman ang kanilang mga opinyon tungkol sa mahalagang
katanungang ito: Makakatulong ba o makakahadlang ang pag-host ng Games sa pag-unlad ng Calgary?
Ang impormasyong ito ay makakatulong sa City Council upang maunawaan kung ano ang mga pangunahing isyu,
alalahanin at mga oportunidad para sa Calgarians mula sa malamang na pag-bid.
Napakahalaga ng iyong opinyon upang maunawaan ng City kung magsusumite o hindi ng isang bid para mag-host
ng 2026 Olympic at Paralympic Winter Games.
Sa mga sumusunod na pahina, malalaman mo:
• kung paano lumahok sa online
• mga katotohanan tungkol sa mga pangunahing aspeto ng pag-bid - komunidad, mga lugar at pasilidad,
kapaligiran, ekonomiya at mga gastos
• mga sagot sa mga madalas na katanungan
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Hinggil sa Pag-bid para sa 2026 Olympic at
Paralympic Winter Games | Mga Iskedyul
Higit na alamin | Septiyembre 20 hanggang Oktubre 1
Bisitahin ang calgary.ca/2026Games upang makakuha ng
impormasyon ukol sa proseso ng pag-bid, at mga oportunidad
sa paglahok.

Makipag-ugnayan | Oktubre 2 - 28
Mahalaga ang iyong opinyon. Kailangan ng City Council ng iyong tulong sa paggawa ng
desisyon na ito. Sumali sa buong buwan ng Oktubre:
• Sa Online: gamitin ang opisyal na engagement platform ng City of Calgary (simula
Oktubre 2).
• Personal: sa mga open house o mga pop-up na pangyayari.
• Toolkit na paglahok: magsimulang kausapin ang iyong mga kaibigan, pamilya o
kasamahan gamit ang aming toolkit na pwedeng i-download (simula Oktubre 2).
Mga Petsa ng Open house:
Martes, Oktubre 16 • 5:00pm – 8:00pm
Dalhousie Community Association
5432 Dalhart Rd NW

Sabado, Oktubre 20 • 10:00am - 1:00pm
Killarney Glengarry Community Association
2828 28 Street SW

Miyerkules, Oktubre 17 • 5:00pm – 8:00pm
Hotel Blackfoot
5940 Blackfoot Trail SE

Martes, Oktubre 23 • 5:00pm – 8:00pm
The Genesis Centre
7555 Falconridge Blvd NE #10

Huwebes, Oktubre 18 • 5:00pm – 8:00pm
Cardel Rec South
333 Shawville Blvd SE #100

Miyerkules, Oktubre 24 • 5:00pm – 8:00pm
Marlborough Community Association
636 Marlborough Way NE
... marami pang mga lokasyon at petsa ng
kaganapan na darating!

Pag-uulat | Nobyembre
Sa buong panahon ng programa at hanggang sa magdesisyon
ang City Council, maglalabas kami ng impormasyon tungkol sa
aming mga narinig.

Pagboto
Para sa impormasyon kung paano bumoto, o humingi ng isang mail-in
ballot, pumunta sa calgary.ca/vote2018.
Lumahok sa non-binding na pagboto:
• Nobyembre 6 at 7: Advance na pagboto mula 11:00am - 7:00pm
• Nobyembre 13: Bukás ang mga lugar ng botohan mula 8:00am – 8:00pm

Desisyon ng City Council
Ang iyong opinyon ay mahalaga. Ito ay makakatulong sa City
Council upang magdesisyon kung magsusumite o hindi ng
isang bid.
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Hinggil sa Pag-bid para sa 2026 Olympic at
Paralympic Winter Games | Desisyon ng
City Council
Hinihikayat ng City ang mga Calgarians na tumulong sa City Council na magdesisyon kung magsusumite o hindi ng
bid upang mag-host ng 2026 Olympic at Paralympic Winter Games. Isasaalang-alang ng City Council ang iba’t ibang
impormasyon bago ito magdesisyon.
Opinyon mula sa
mamamayan

Ang desisyon
ng City
Council kung
magsusumite
o hindi ng bid
para mag-host
ng Games.

Pamahalaan
ng Canada

Mga resulta ng
2018 na pagboto

Pamahalaan
ng Alberta

Ang pagsusuri ng
City ng Calgary

Bayan ng
Canmore

Konsepto ng Calgary
2026 Draft Hosting Plan

Canadian
Olympic
Committee

Canadian
Paralympic
Committee

Pinal na
desisyon
ukol sa
pagsusumite
ng bid para
sa Games.
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Hinggil sa Pag-bid para sa 2026 Olympic at
Paralympic Winter Games | Mga paksa ng
pag-uusap
Sa pamamagitan ng programang pakikipag-ugnayan na ito, nais malaman ng City ang mga opinyon ng Calgarians
ukol sa mahalagang katanungan na ito:

Makakatulong ba o makakahadlang ang pag-host ng Games
sa pag-unlad ng Calgary?
Bilang patnubay sa programa ng pakikipag-ugnayan (engagement program), nagbalangkas kami ng limang paksa
ng pag-uusap upang makatulong na masagot ang mga katanungan namin sa inyo.
Ang mga paksang ito ay mataas na antas na mga komentaryo ng Calgarians, mga alalahanin at interes na nakuha
namin sa ulat mula sa 2018 Citizen Perspectives Survey. Ang pag-aaral na ito ay iniutos ng City upang makakuha ng
isang panimulang pag-unawa sa mga saloobin at pananaw ng mamamayan hinggil sa malamang na pag-bid para
sa 2026 Olympic at Paralympic Winter Games. Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay inilabas noong Agosto 2018
upang ipaalam ang programa ng pakikipag-ugnayan.
Ang limang paksa ng pag-uusap ay:

Komunidad: Ang malamang na mga epektong panlipunan at
pangkultura sa komunidad at sa Calgarians mula sa pag-host
ng Games. Kabilang sa mga aspetong ito ang affordability o
kung kakayanin, accessibility, sining at kultura, at volunteerism.
Mga lugar at pasilidad: Ang mga binabalak na lugar at
pasilidad na maaring i-upgrade o itayo upang mag-host
ng Games.
Kapaligiran: Ang malamang na mga epekto sa lunsod at likas
na kapaligiran ng Calgary at kung paano matutugunan ang
mga ito.
Ekonomiya: Ang isang pagsusuri sa gastos at pakinabang
ng draft hosting plan na kabilang ang turismo at kabuuang
reputasyon ng Calgary sa mundo.

Mga gastos: Ang inaasahang magagastos sa Games, mga
maaaring pagkunan ng pondo at para saan ito ilalaan.
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