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Napatunayang lider ng komunidad
"Si Lily Cheng ay isang matinding pwersa sa lahat. Tinaguyod
niya ang North York Moms at lumago ito sa 8,000 na miyembro.
Sa pamamagitan ng grupong ito at ng kanyang trabaho sa
komunidad, ipinatupad niya ang mga programa upang
kumonekta ang mga bata sa mga nakatatanda, nakatulong sa
pagpapakain sa mga nangangailangan, nanguna sa suporta
para sa komunidad ng "refugee sponsorship", sinuportahan
ang mga kababihan na walang asawa na nangangailangan ng
mga mapagkukunang para sa kanilang pangangaolangan at
ang mga pagtitipon at pangkalahatang lakas at suporta."
-Nikki Lamb Tudico, Local Resident and Business Owner

"Lagi kaming bilib sa mga pangitain at kung
papano pinagtitipon ni Lily ang mga tao
para sa tagumpay at pagbuo ng isang
kahanga-hanga komunidad ng mga pamilya
sa North York ... ang pagmamahal, paningin
at pag-ibig ni Lily sa kanyang komunidad ay
eksakto kung ano ang kailangan ng ating
lungsod at ward."
-Warren & Patricia Mathias, President of
Parent Council - St. Paschal Baylon

MAGTAGUYOD NG
KONEKTADONG KOMUNIDAD
Magbahagi ng progreso sa Willowdale, kailangan nating maging
konektadong komunidad sa lahat ng wika at kultura upang
maaari nating:
Kilalanin ang ating mga kapit bahay
Dagdagan ang kaligtasan
Tumugon sa mga hamon

WILLOWDALE PARA SA PAMILYA

LILY
CHENG

PINUNO NG KOMUNIDAD
TAGAPAGTANGGOL
TAGAPAGTAGUYOD
HIGHLIGHTS
Kasama sa pagtatag ng "We love
Willowdale" pagkatapos ng pag atake
ng van
Tinaguyod ang North York Moms (8000
miyembro)
Tagapagtatag ng itatayong YongeSheppard Family Resource Center
Hinirang sa Willowdale 150
Commemorative Medal para sa
komunidad
Dating Direktor ng Pakikipag-ugnayan
sa komunidad, The Peoples Church

KUMONEKTA
WEBSI TE: WWW. LI LYCHENG. CA
PHONE: 647-947-6295
EMAI L: LI LY@LI LYCHENG. CA
TWI TTER: @LI LYCHENG
FACEBOOK: /LI LYCHENG. CA
I NSTAGRAM: @LI LYCHENG4WI LLOWDALE

Tagapagtanggol ng mga paaralan upang maayos at palawakin
para mapakinabangan ng mga bata sa komunidad
Maraming pang bata ang makinabang sa "day care", "community
center programs", "senior programs" at berdeng espasyo upang
matugunan ang mga pangangailangan ng ating lumalagong
populasyon.
Mga banyo para sa mga parke na may splash pad

TRANSPORTASYON PARA SA LAHAT
Tagapagtaguyod ng Relief Line sa ekstensyon ng Fairview Mall
Gawing ligtas ang mga kalsada para sa mga tao, bisikleta at mga
kotse.
Pagbutihin ang daloy ng trapiko gamit ang smart na disenyo ng
kalsada
Patahimikin ang trapiko sa mga residensyal na kalsada

KALIGTASAN NG KOMUNIDAD
Magtatag ng isang digital na programa para sa mga residente
Buwanang pag uulat patungkol sa krimen.
Palakasin ang suporta para sa pagsasanay at oportunidad sa
trabaho ng mga kabataan

TAGUMPAY PARA SA MGA NEGOSYO
Magtatag ng Willowdale Business Improvement Association.
Bumuo ng "entrepreneurial hub" at makilala ang Willowdale
bilang isang
lugar ng pagbabago sa mga dalubhasang manggagawa
Mang-akit ng mas maraming kumpanya at negosyo sa Willowdale
upang makapagbukas ng oportunidad sa mga residente

DISENYO PARA SA KINABUKASAN
Iprayoridad ang pagpaplano sa komunidad para sa mga residente
Buksa ang diskusyon sa "ReImagine Yonge" para sa matinding
kaligtasan, pampublikong espasyo at bawasan ang epekto ng
trapiko

