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တိုငး်� ိငုင်အံား အသအိမှတ်ြပု ြခငး်

က�� ်ပ်ုတိုသ့ည ်အက်ဒလီိတ်ေြမြပန်၏့ Kaurna လူမျိုး များ၏ �ု ိးရာနယ်ေြမေပါ်၌ တည�် ှိေန�ပီး ယခင၊် ယခု�ငှ့်

ြဖစ်လာမညြ်ဖစ်ေသာ သက်�ကီးသမူျားအား ေလးစားသညြ်ဖစ်ေ�ကာငး် Salisbury �မုိ �ေတာ်ေကာငစီ်အေနြဖင့်

အသအိမှတ်ြပု ပါသည။် က�� ်ပ်ုတိုသ့ည ်၎ငး်တို၏့ ေ� ှးေဟာငး်အေမွအ�စ်ှ၊ ယ ံု�ကညခ်ျက်များ�ငှ့ ်ပထဝီနယ်ေြမအေပါ်

ဆက်စပ်တည�် ှိမ�အား အသအိမှတ်ြပု�ပီး ေလးစားပါသည။် ၎ငး်တို ယ့ေနေ့နထိငုလ်ျက�် ှိေသာ Kaurna လူမျိုး များ၏

စဥ်ဆက်မြပတ ်အေရးပါမ�က ို က�� ်ပ်ုတို အ့သအိမှတ်ြပု ပါသည။်
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�မုိ �ေတာ်ဝန ်အမှာစကား

ွ ်

Salisbury မှ �ကို ဆုပိါေ�ကာငး်�ငှ့ ်က�� ်ပ်ုတို၏့

ေပျာ်ရ�ငစ်ရာေကာငး်ေသာ �မုိ �၏

အေြခချေနထိငုသ်မူျားအနက ်တစ်ဦးြဖစ်လာသည့်အတက

ဂုဏ်ယဝူမ်းေြမာကမိ်ပါသည်။ 

Salisbury လူဦးေရသည် ပိမုိတုိုးလာ�ပီး ေ�ှ�လာမည့်

အနာဂါတက်ို �ကို တငေ်တွးဆ�ပီး စိတလ်�ပ်�ှားမိပါ သည်။

Salisbury အား ပိုမိတုိုးတက်ေသာ ၊ ေရ�ှည် တည်တံခ့ိုင�်မ ဲ�ပီး

ချိတ်ဆက် ေဆာငရွ်က်� ိငုသ်ည် ့အသိကု်အဝနး်ြဖစေ်ရး 

ေကာငစ်ီ၏ �မို � ြပစီမကံိနး် ၂၀၃၅ ေမ�ာ်မနှး်ချက�်ငှ်အ့ညီ

က�� ်ပ်ုတို အ့တူတကွ ေအာငြ်မင�် ိငုမ်ည့်အရာကို

ေမ�ာ်လင်မ့ပိါသည်။

ေနာကခ်အံေြခအေန ကွဲြပားြခားနားကျယ်ြပန်မ့ �

ေပါငး်စုမံှြဖစ်ေသာ မမိတိုိ၏့ �မို �သ ူ/ သား အားလံုး

ကျနး်မာေကာငး်မနွ ်ပါဝငေ်ပါငး်စည်းေရးကု ိပံပိ့ုးေပးမည့်

ေ�းွေထးွ�ပီး လ�ပ်�ှားသကဝ်ငေ်နသည် ့ �မ ို � ြဖစေ်ရး

ေကာငစ်ီအေနြဖင့ ်�ကို းပမ်းသာွးပါမည်။

ေဖာ်ြပပါအချကမ်ျား စစုည်းလျက် Salisbury �မို � အေနြဖင့်

ဒကု �သည်များအား �က ို ဆိုလက်ခသံည် ့ေနရာ -

ယဉေ်ကျးမ �ေပါငး်စု ံလ�မ်းြခံု �ပီး ေ�းွေထးွသည်�့မို �အြဖစ်

ဂုဏယ်ူေနရမည်ြဖစပ်ါသည်။

အေရး�ကီးသည် ့ဝနေ်ဆာငမ် �များ ချိတ်ဆက်ရန ်၊ ေဒသတွငး်

စာ�ကည်တ့ိကုမ်ျား၊ ရပ်ရွာစငတ်ာများ၊ အားကစားကလပ်များ၊

ပနး်ြခံများ သိုမ့ဟတု ်ေစျးဝယစ်ငတ်ာများအေ�ကာငး်

ပိမုိုေလလ့ာ� ိငုရ်န ်အလယွတ်ကူသံုး� ိငုသ်ည် ့လမ်း��နအ်ြဖစ်

ဤ စာေစာငအ်ား သင့အ်ေနြဖင့ ်အသုးံြပု � ိငုပ်ါသည်။

ေကာငစ်ီက လပ်ုေဆာငေ်ပးသည် ့ဝနေ်ဆာငမ် �များ�ငှ့်

စပ်လျဉ်း�ပီး  ေမးြမနး်စရာ တစစ်ံုတစ်ရာ သုိမ့ဟုတ်

သေဘာထားမတှခ်ျက် တစစ်ံတုစရ်ာ �ိှပါက ဖုနး်အမတှ်

၈၄၀၆ ၈၂၂၂ သိုမ့ဟတု ်အးီေမးလ် city@salisbury.sa.gov.au

ထ ံအချိနမ်ေရွး ဆက်သယွ ်� ိငုပ်ါသည်။ 

City of Salisbury �ငှ့ ်Discover Salisbury  ဆိ�ှုယမ်ဒီယီာ

စာမျက�်ာှများအား follow  လပ်ုရန ်သုိမ့ဟုတ ်Salisbury

Aware ဟအုမည်တွငေ်သာ အခမ့ ဲြဖန်ေ့ဝသည့်

ရပ်ေကျးဆိုငရ်ာ မဂ �ဇငး်ကု ိ�မို �ေတာ်တစဝ်နး်

ြဖစပ်ျက်ေနသည် ့ေနာက်ဆံုးေပါ ်အခမ်းအနားများ၊

အစအီစဥမ်ျား�ငှ့ ်အခွင့ ်အလမ်းများကိ ုသ�ိှိေနရနအ်တကွ

�ကည့်��ဖတ�်�ရနတ်ိုက့ိလုည်း  က�� ်ပ်ုတို ့

တိုကတ်ွနး်လိပုါသည်။

ေဘးကငး်လံုြခံု �ပီး ကျနး်မာပါေစေ�ကာငး် �ငှ့ ်Salisbury

�မို � မ ှလပ်ုေဆာငေ်ပးမည့ ်ကမ်းလမှ်းချက်များအား

သင့အ်ေနြဖင့ ်ဝမ်းေြမာကစ်ွာ ေတ ွ� �ိှမည် ဟု

က�� ်ပ်ုတိုအ့ေနြဖင် ့ယ ံု�ကည်မပိါသည်။

Gillian Aldridge OAM 
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0431 188 788
Jwoodman@salisbury.sa.gov.au

Julie Woodman JP

Gillian Aldridge OAM
0411 703 706
galdridge@salisbury.sa.gov.au

ေရွးေကာကခ်ံ အဖဲ �ွဝငမ်ျား
Salisbury �မို �ေတာ်မှ �ကိုဆ ိုပါသည်

�မို �ေတာ်ဝန်
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အေနာကပုိ်ငး် ရပ်ကကွ်  ေြမာကပုိ်ငး် ရပ်ကကွ်

အလယပုိ်ငး် ေဒသ

ေတာာငပုိ်ငး် ေဒသ 

ေတာငေ်ပါ်ေဒသ

အေ�ှ� ပုိငး် ေဒသ 

PARA ေဒသ 

Beau Brug JP   Lisa Braun 
၊ ေကာငစီ်အဖဲွ�ဝင်  ၊ ေကာငစီ်အဖဲွ�ဝင် 

08 8406 8222 0413 046 069 
bbrug@salisbury.sa.gov.au  lbraun@salisbury.sa.gov.au 

David Hood 
၊ ေကာငစီ်အဖဲွ�ဝင ်

0432 799 931 
dhood@salisbury.sa.gov.au 

Graham Reynolds ၊ 

ေကာငစီ်အဖဲွ�ဝင ်

0413 966 500 
greynolds@salisbury.sa.gov.au 

Chad Buchanan JP Donna Proleta 
        ၊ ေကာငစီ်အဖဲွ�ဝင ်                 ၊ ေကာငစီ်အဖဲွ�ဝင ်

ဒ�ုမို�ေတာ်ဝန် 0403 677 807 

(၁-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၁၁-၂၀၂၂)    dproleta@salisbury.sa.gov.au 

0433 750 832 
cbuchanan@salisbury.sa.gov.au  

Sarah Ouk Kylie Grenfell 
၊ ေကာငစီ်အဖဲွ�ဝင ် ၊ ေကာငစီ်အဖဲွ�ဝင ်

0423 002 064 0433 703 691 
souk@salisbury.sa.gov.au kgrenfell@salisbury.sa.gov.au 

Maria Blackmore 
၊ ေကာငစီ်အဖဲွ�ဝင ်

0411 281 164 
mblackmore@salisbury.sa.gov.au 

Adam Duncan 
၊ ေကာငစီ်အဖဲွ�ဝင ်

0429 662 933 
aduncan@salisbury.sa.gov.au 

Peter Jensen 
၊ ေကာငစီ်အဖဲွ�ဝင ်

0437 987 990 
   pjensen@salisbury.sa.gov.au 

Shiralee Reardon JP 
၊ ေကာငစီ်အဖဲွ�ဝင ်

0427 095 566 
sreardon@salisbury.sa.gov.au 

၊ ေကာငစီ်အဖဲွ�ဝင ်
ဒတိုယ�မုိ �ေတာ်ဝန ်

(၃၀-၁၁-၂၀၂၀ အထိ) 

Natasha Henningsen 
၊ ေကာငစီ်အဖဲွ�ဝင ်

0477 413 108 
nhenningsen@salisbury.sa.gov.au 



1300 008 222

1300 883 121

13 11 26

1800 808 526

13 13 66

13 11 14

13 16 11

13 14 44

000

Salisbury �မုိ �ေတာ်မှ �ကုိ ဆိုပါသည်

အေရးေပါအ်ေြခအေန ဖနုး်နပံါတမ်ျား
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့အသက် ၁၈ �စှ်ေအာက် ကေလးသူငယ်များ �ငှ် ့အကျံု းဝငသ်ည်

အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများအတွက် �ံုးချိနြ်ပငပ် အေရးေပါ် ဌာန

၂၄ နာရီ

SA သွားကျန်းမာေရး ဝန်ေဆာင မ်�

၂၄ နာရီ

ေရ / မိလ� ာပိကု်�ှင့ ် ဆက်စပ်သည် ့ အေရးေပ ဌ်ာန

၂၄ နာရီ

အဆပ်ိ�ငှ့ပ်တသ်ကသ်ည့် သတငး်အချကအ်လက ်ဌာန 

၂၄ နာရီ

ဓါတေ်င ွ� အေရးေပါ်ဌာန 

အေရးေပါ် အသက်အ��ရာယ် �ကုံ ေတွ�လာပါက သတငး်အချက်အလက် �ငှ့်

�စှ်သမိ့်ေဆွးေ�းွေြဖသပ်ိေပးသည် ့ပံ့ပိုးမ � လုပ်ေဆာငေ်ပးသည်အ့ခမဲ့တယ်လီဖုနး်

ဝနေ်ဆာငမ် �

လ�ပ်စစ်မီး အေရးေပါ်ဌာန 

�သစေ�တးလျ ကျန်းမာေရး တုိက်�ိုက် ေစာင့်ေ�ှာက်မ�

နာမကျန်းြဖစ်�ပီး မည်သည့်အရာလုပ်ရမည်ကို မသိလ�င် အခမ့ဲ

အ�ကံဉာဏေ်ပးြခငး်

180 022 222

အခမ့ဲ�ံုးချန်ိ ေနာက်ပိုင်း တယ်လီဖုန်းဝန်ေဆာင်မ�သည် ကေလးသူငယ်များ 

ပါဝင်ပတ်သက်ေနသည် ့ ပဋိပက�အေြခအေနများ�ှင် ့ ဆက်စပ်�ပီး

ေြဖ�ှင်းေပးသည်။

အသကက်ယဖု်န်းလိငုး်

်အေရးေပါ်ဆက်သယွရ်မည့်ဌာန- လနူာတငယ်ာဉ်၊ ရဲ၊ မီးသတ 

ရဲဌာန 

အေရးေပါ် ေခါ်ဆုရိန ်မဟုတ်ပါ။

ပဋပိက � ေစာင့ေ်�ှာကမ်� အကအူညီဖုန်းလိငုး်
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8406 8222

city@salisbury.sa.gov.au

www.salisbury.sa.gov.au

@cityofsalisbury

@cityofsalisbury

@cityofsalisbury

Customer Centre 
အးီေမးလ်

ဝကဘ်ဆ်ိကု်

ေဖ့ဘတွခ််

တစ်ွတာ 

အငစ်တာဂရမ်

�ကိုဆုိြခငး်
အေြခချေနထိငု်သ ူအသစ်တစ်ဦးအြဖစ် သင်အ့ားက��်ပု်တိ ့ု�ကုိဆို ပါသည်။ ဤ �ကုိဆုိ ��တ်ခွန်းဆက် စာေစာင်သည်

ေကာင်စီေဒသ�ှင ့ ် ေကာင်စီမှ လပု်ေဆာင်ေပးေသာ ဝန်ေဆာင်မ�များကို နိဒါန်းပျ ိးုထားသည်။  

ဤစာေစာင်သည်  �သစေ�တးလျေတာင်ပုိင်း လူမ� အသုိက်အဝန်း ဝန်ေဆာင်မ�များ (the South Australian Directory of

Community Services)၊ ဝက်ဘ်ဆုိက် (www.sacommunity.org)  �ှင့် ေ ကာင်စီ၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆုိက် သု ိ ့ မဟုတ် 

ဝန်ေဆာင်မ� ဌာန �ှင့် ချတိ်ဆက်၍ အေကာင်းဆု ံး ြပု စုထားပါသည်။သင့်အေနြဖင့် လိုအပ်သည်များ �ှာေဖွရာတွင် 

အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစေ�ကာင်း �င့်ှ  မိမိတို ့  �ကီးမားေသာ လူမ��အသုိက်အဝန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ အလျင်အြမန 

ြဖစ်လာပါေစေ�ကာင်း မိမိတို ့အေနြဖင် ့ ေမ�ာ်လင့်ပါသည်။

�သစ�တးလျေတာင်ပုိင်း လူမ�အသုိက်အဝန်း ဝန်ေဆာင်မ� လမ်း��န်              1300 731 844

7                 Salisbury �မိ ု �ေတာ်
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Salisbury အေ�ကာငး်
Salisbury �မို � သည် ေဒသဆိငုရ်ာ အစုိးရနယပ်ယတ်စ်ခုြဖစ်�ပီး အကဒ်လတိ�်မို � ေြမာကဘ်က ် ၂၅ ကလီုမီိတာတငွ

တည်�ိှပါသည်။ တည်ေနရာ အကျယအ်ဝန်းမှာ ၁၆၁ စတရုန်း ကလီိမီုတာ �ိှ�ပီး St Vincent ပငလ်ယေ်က ွ� ကမ်းေြခမှ Para

Escarpment အထ ိ�ငှ် ့ထိမှုတစ်ဆင့ ်Mt. Lofty Ranges ေတာငေ်ြခအထ ိတည်�ိှပါသည်။
Salisbury �မ ို �သည် ဆငေ်ြခဖုံးရပ်ကွက် ၃၂ ခုြဖင် ့ ဖွဲ�စည်းထား�ပီး

အေြခချေနထုငိသ် ူ ခန်မ့ှနး်ေြခ ၁၄၁,၀၀၀ ဦး �ိှပါသည်။ စုစုေပါငး်

လူဦးေရသည ်ယဉ်ေကျးမ � ေပါငး်စံုမ ှလာ�ပီး ၃၀ ရာခုိင�်�နး် ေကျာ်မှာ

ြပည်ပတွင ် ေမွးဖွားသူများြဖစ်ပါသည်။ Salisbury �မ ို � အေနြဖင့်

ဒကု�သညမ်ျားအား �ကုိ ဆိုလက်ခံသည်ေ့နရာ - ယဉေ်ကျးမ�ေပါငး်စံု

လ�မ ်းြခုံ �ပီး ေ�းွေထးွသည်�့မ ို �အြဖစ် ဂုဏယူ်ေနရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေရအရငး်အြမစ ် ထနိး်သမိ်းေရး၊ ကာကွယ်ေရး၊ လ�ပ်စစ်ပစ�ည်း �ငှ့်

နည်းပညာ အပါအဝင ်ထုတ်လုပ်ေရး ၊ ြဖန်ေ့ဝြခငး် �ငှ် ့ကုနသ်ုေိလှာင�ုံ် 

များအတွက် အဓိကကျေသာ စငတ်ာတစ်ခုြဖစ်သလုိ  မိမိတုိ ့Salisbury

�မ ို �အေနြဖင် ့ စက်မ �လုပ်ငနး်များတွင ် � ိငုင်အံဆင် ့ ဦးေဆာင�် ိငုစ်ွမ်း 

�ိှသည် ့ေဒသတစ်ခုအြဖစ် အသိအမှတ်ြပု ြခငး် ခံရပါသည်။

လှပေသာ ပနး်ြခံများ၊ ေဘးမဲ့ေတာများ �ငှ် ့�ံ�� �� ံေွတာများ ဝနး်ရံေနသည့်

စိုစွတ်သည် ့ ေနရာများစွာ Salisbury တွင ် �ိှပါသည်။ သဘာဝ 

ပတ်ဝနး်ကျင ် ထနိး်သမိ်းြခငး် �ငှ် ့  တီထငွဆ်နး်သစ်ေသာ စိုစွတ်သည့်

ေြမေနရာများဆုငိရ်ာ အစီအစဉမ်ျား�ငှ်ပ့တ်သက်�ပီး မိမိတုိ၏့ �ကုိ းပမ်း 

အားထတ်ုမ �များအား ကမ�ာ�ငှ်အ့ဝနး် အသအိမှတ်ြပု ခံရပါသည်။

Salisbury �မ ို �အေနြဖင် ့ အထးူသြဖင် ့ စိတ်အပနး်ေြဖအနားယူ� ိငုသ်ည့်

စငတ်ာများ�ငှ် ့ ကလပ်များ ၊ �ကီးမားသည် ့ ေစျးဝယ်စငတ်ာများ ၊

လူမ ��အသိုက်အဝနး် စငတ်ာများ ၊ စာ�ကည်တုိ့က် များ၊ �ုပ်�ှင�ုံ်များ၊

စားေသာက်ဆုငိမ်ျား�ငှ် ့ဟုိတယ်များ စုစုေပါငး် (၅၀) ေကျာ် �ိှပါသည်။

၂၀၁၉ ခု�စှ်တွင ် ဖွင်လှ့စ်ခဲ့သည် ့  အသစ်စက်စက် ြဖစ်သည် ့ Salisbury

Community Centre သည် ေကာငစ်ီ၏အဓိကကျေသာ�ုံး �ငှ် ့စာ�ကည် ့

တုိက်အြဖစ် လုပ်ေဆာငပ်ါသည်။ ယငး်အေဆာက်အဦးသည် ကေဖး 

များ ၊ အစီအစဉမ်ျား �ငှ် ့ဌားရမ်း� ိငုသ်ည် ့အခနး်များြဖင် ့ဖွဲ�စည်းထား�ပီး

�ကုိ ဆိုြခငး် �ငှ် ့ အလွယ်တကူ ေရာက်�ိှ� ိငုသ်ည်ေ့နရာတစခု် ြဖစ်ပါ

သည်။

�ကုိ ဆိုလက်ခံြခငး် �ငှ် ့ အားလုံးပါဝငသ်ည် ့�မ ို � ြဖစ်ေရး ေကာငစ်ီအေန 

ြဖင် ့�ကုိ းပမ်းအားထတ်ုေနပါသည်။ Salisbury ၏ ဂုဏယူ်စရာေကာငး် 

ေသာ သမိုငး်ေ�ကာငး် တည်ေဆာက်ရန၊်   �မ ို �ေနလူထအုားလုံးအတွက်

အခွင်အ့လမ်းများြဖင် ့ ဖွံ� �ဖုိ းတုိးတက်ေသာ�မ ို �တစ ်�မ ိ ု � ေပါ်ထနွး်လာ 

ေစရန ် မိမိတုိအ့ေနြဖင် ့ရည်ရွယ်ပါသည်။
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လူအ့သုကိအ်ဝနး် စငတ်ာများ�ငှ် ့အေဆာကအ်အု

လမူ�အသုကိအ်ဝန်းစငတ်ာများသည်

ကဲြွပားြခားနားကျယြ်ပန်�ပီ့း သကဝ်ငလ် �ပ်�ှားေနသည့်

လမူျို းေပါငး်စု ံပါဝငသ်လု ိအများြပည်သမူျားအား

ဝန်ေဆာငမ်� ေပးရာတငွ ်စိတအ်ားထကသ်န်စာွြဖင့်

ဝန်ေဆာငမ်�ေပးေလ့�ှိပါသည်။ ချစ်�ကည်ရငး်� ီးှ�ပီး

�ကို ဆိလုကခံ်သည့် ေနရာများြဖစ်သည့်အတကွ်

လာေရာကလ်ည်ပတရ်န် ဖိတေ်ခါ်ပါသည်။

လူမ �အသိုက်အဝနး် စငတ်ာများသည်  �မ ို �ေနလူထအုတွက် 

သငတ်နး်အတနး်များ၊ လူမ �ေပါငး်သငး် ဆက်ဆေံရး�ငှ်ဆ့က်စပ်သည 

အုပ်စုများ �ငှ် ့အစားအစာများ�ငှ် ့အစီအစဉေ်ပါငး်စံု 

လက်ခံကျငး်ပသည် ့ေနရာလည်းြဖစ်ပါသည်။  

စငတ်ာတစ်ခုချငး်စီအလုိက် အစီအစဉမ်ျား ကဲွြပားသွား�ပီး 

ေအာက်ပါတုိ ပ့ါဝင�် ိငုသ်ည-် 

၁၂-၂၅ လူငယ်စငတ်ာသည် အသက် ၁၂ �စှ် မှ ၂၅ �စှ်�ကား

လူငယ်များအတွက် ပံုေဖာ်ဖဲ�ွစည်းေပးထား�ပီး ပညာေရး၊

အလုပ်အကုိင�်ငှ် ့စီးပွားလုပ်ငနး်ဆိုငရ်ာ အရည်အေသွးများ

တုိးြမ�င်လ့ာေစေရး အကူအညီများ ေပးအပ်လျက်�ိှပါသည်။

facebook.com/youthinsalisbury/ ဆို�ှယ်မီဒယီာ ဝဘဆ်ိုက်တွင်

ချတ်ိဆက်ေဆာငရွ်က်� ိငုပ်ါသည်။ အဖွဲ�အစည်း / အသငး်အဖွဲ�များ

သိုမ့ဟုတ် တစ်ကုိယ်ရည်အသုးံြပု ရနအ်တွက် ငါှးရမ်းရန်

အခနး်များ�ငှ်အ့ေဆာက်အအုမံျားလည်း  စငတ်ာအများစုတွင်

�ိှပါသည်။

• လူမ �အေြခြပု  ဉယျာဉစ်ိုက်ပျို းြခငး် အစီအစဉမ်ျား

်• ကွနပ်ျူ တာ �ငှ် ့နညး်ပညာပညာရပ်များ သင�်ကားေပးြခငး

• အလုပ်အကုိင�်ငှ် ့အလုပ်�ှာေဖွေရးဆုငိရ်ာ အ�ကံဉာဏမ်ျား

ေပးြခငး်

• ဘာသာစကား �ငှ် ့စာတတ်ေြမာက်မ � သငတ်နး်များ

• အစားအစာ ချက်ြပု တ်မ � သငတ်နး်များ

• ကျနး်မာေရး �ငှ် ့�ုပ်ပိုငး်ဆုငိရ်ာ �က့ံခုိငမ် � အစီအစဉ်များ

•  လက်မ�ပညာ �ငှ် ့အပနး်ေြဖအနားယူြခငး် အစီအစဉမ်ျား

• ကစားရငး်ပညာသငအ်ဖွဲ�များ

• မိသားစု အကူအညီ/ အေထာက်အပံ့ေပးေရး  အုပ်စုများ

• ကျနး်မာေရးဆုငိရ်ာ သတငး်အချက်အလက်

ေဟာေြပာပဲွများ

Salisbury လမူ�အသ ိကုအ်ဝန်း အေဆာကအ်အုံ

34 Church Street, Salisbury SA 5108 
8406 8222 

Salisbury Community Hub အား ၂၀၁၉ ခု�စှ်တွင ်ဖွင်လှ့စ်ခဲ့�ပီး

ေကာငစ်ီ၏ အဓိကျေသာ �ုံး၊ စာ�ကည်တုိ့က် �ငှ့်
လူမ �အသိုက်အဝနး်ဆိုငရ်ာ ေနရာတစ်ခုအြဖစ်  တည်�ိှပါသည်။

ေြမည ီ�ငှ် ့ပထမထပ်သည ်အသငး်အဖွဲ�များ / အုပ်စုများ (

လူမ �အသိုက်အဝနး်များ) အသံုးြပု ရန ်ြဖစ ်�ပီး

အစည်းအေဝးခနး်မများ၊ အခမ်းအနားများ ကျငး်ပသည်ေ့နရာများ၊

မိဘများ နားေနခနး်၊ အလွယ်တကူ အသံုးြပု � ိငုသ်ည့်

အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများ အဝတ်လဲလှယ်ခနး် ဝနေ်ဆာငမ်�၊ ကေဖး၊

ကွနပ်ျူ တာများ၊ အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများ�ငှ် ့ကေလးများအတွက်

အစီအစဉမ်ျား၊ စာရွက်စာတမ်း မှနက်နေ်�ကာငး်

အတည်ြပု ေပးသည်ဝ့နေ်ဆာငမ်� (Justice of the Peace service) ၊

ြမန�်�နး်ြမ�င် ့အငတ်ာနက် �ငှ် ့စာေလလ့ာရန၊် စားေသာက်ရန ်�ငှ့်
အနားယူရန ်�ကုိ တငရ်က်ချိနး်မှာယူစနစ်ြဖင့်
ဌားရမ်းအသံုးြပု � ိငုပ်ါသည်။ 

လမူ� အသုကိအ်ဝန်း စငတ်ာ တညေ်နရာများ

Bagster Road လမူ� အသိကုအ်ဝန်း စငတ်ာ

17 Bagster Road, Salisbury North SA 5108 
8250 4167 
Salisbury ေြမာက်ပိုငး်၊ သဘာဝေဘးမ့ေဲတာ �ငှ့်

ေစျးဝယ်စငတ်ာ�ငှ်က့ပ်လျက် တည ်�ိှ�ပီး

ယငး်ေနရာတွငဌ်ားရမ်းအသုးံြပု ရန ် မီးဖုိေချာင်

အသုးံအေဆာငမ်ျား�ငှ် ့ ေလေအးေပးစက် ခနး်မတစ်ခု�ိှသည်။

Burton လမူ�အသုကိအ်ဝန်း စငတ်ာ

386 Waterloo Corner Road, Burton SA 5110 
8406 8222 

့

ယငး်စငတ်ာသည်  လတ်တေလာ ပိတ်ထား�ပီး ၂၀၂၂ ခု�စှ်၊

�ှစ်လယ်ပိုင်းတွင် ြ ပန်လည်ဖွင်လ့ှစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စံုစမ်းေမးြမန်းလိုပါက Enquiriesbch@salisbury.sa.gov.au သုိ 

အးီေမလ်းေပးပုိ�့ ုိငပ်ါသည်။



Salisbury �မို �ေတာ်မှ �ကိုဆ ိုပါသည်

Morella ရပ်ရွာအေြခြပု  စငတ်ာ

90 Kings Road, Parafield Gardens SA 5107 
8406 8484 
Morella ရပ်ရွာအေြခြပု  စငတ်ာသည ်ကျယ်ဝနး်�ပီး

အပနး်ေြဖ� ိငုသ်ည် ့သဘာဝပနး်ဉယျာဉ်တစ်ခု ပါဝင�်ပီး The

Gardens အပနး်ေြဖစခနး် �ငှ် ့ေရကူးကနတုိ်�့ငှ့်
ကပ်လျက်တည်�ိှပါသည်။ Morella စငတ်ာသည် ယဉ်ေကျးမ �

ေပါငး်စံု အစီအစဉမ်ျား၊ ဘာသာစကား သငတ်နး်များ၊

ကျနး်မာေရး �ငှ် ့�ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ �က့ံခုိငမ် � အစီအစဉမ်ျား �ငှ့်
အြခားအစီအစဉမ်ျားစွာကုိ ပိုခ့ျကျငး်ပေပးသည်။

Pooraka Farm ရပ်ရွာအေြခြပု စငတ်ာ

126 Henderson Avenue, Pooraka SA 5095 
8406 8488 
Pooraka Farm ရပ်ရွာအေြခြပု စငတ်ာသည် Salisbury ၏

ေတာငဘ်က်အကျဆုးံ ရပ်ရွာအေြခြပု စငတ်ာ တစ်ခုြဖစ ်�ပီး the

Montague Farm Estate အနးီတွင ်တည ်�ိှပါသည်။ ၎ငး်သည်

ြပု ြပငမ်ွမ်းမံထားသည့်

ေကျးလက်ေမွးြမူ ေရးြခံ�ကီးတွငတ်ည ်�ိှ�ပီး

တစ်မူထးူြခားသည် ့ေလရဟတ်တစ်ခု �ိှသည်။ဤ

သာလွနေ်ကာငး်မွနသ်ည် ့အေဆာက်အဦးသည ်ေဒသဆုငိရ်ာ

ေခတ်မီ သမိုငး်မှတ်တုိငတ်စ်ခုအား ထငဟ်ပ်ေစပါသည်။

Salisbury အေ�ှ � ပုိငး် အမ်ိနီးချငး် ေစာင့ေ်�ှာကေ်ရးစငတ်ာ

28 Smith Road, Salisbury SA 5109 
8285 2055 
Salisbury အေ� ှ � ပိုငး် အမိ်နးီချငး် ေစာင်ေ့�ှာက်ေရးစငတ်ာ သည် the

Ferns Lifestyle Village �ငှ် ့Salisbury ( အေ� ှ �) အထက်တနး်ေကျာငး်

အ�ကား ကပ်လျက်တည�ိှ်ပါသည်။ ယငး်သည ်ေခတ်မီ

အေဆာက်အဦးတစ်ခုြဖစ ်�ပီး တီထငွဆ်နး်သစ ်စိတ်လ�ပ်�ှားစရာ

သငယူ်ေလ့လာမ � အခွင်အ့လမ်းများကုိ ပိုခ့ျေပးသည်။

Para Hills ရပ်ရွာအေြခြပု စငတ်ာ

Wilkinson Road, Para Hills SA 5096 
8406 8560 
Para Hills ရပ်ရွာအေြခြပု စငတ်ာသည် စာ�ကည်တုိ့က်၊

အသက်အရွယ်�ကီးသူများအတွက်

ရည်ရွယ်ဖွင်လှ့စ်ထားသည်အ့စီအစဉမ်ျား၊ ရပ်ရွာအေြခြပု

ပနး်ဉယျာဉ်တစ်ခု၊ ြမငး်ြခံေြမစငတ်ာ၊ ကျမ်းကျိနဆ်ိုသည်ေ့နရာတစ်ခု၊

ကေလးသူငယ်များ�ငှ် ့အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများအား ပညာေပးြခငး်

အစီအစဥ်များ ပါဝငပ်ါသည်။ သင်တ့င်ေ့လျာက်ပတ်ေသာ

အခနး်များစွာ �ိှ�ပီး  ရပ်ေကျးအေြခြပု အစီအစဉမ်ျား�ငှ့်

အခမး်အနားများ ကျငး်ပ� ိငုရ်န ်အထးူေကာငး်မွန�်ပီး

ဌားရမ်းေပးလျက်�ိှပါသည်။.

11 Salisbury �မို �ေတာ်

The Mawson စငတ်ာ

2-8 Main Street, Mawson Lakes SA 5095
8302 5449 
The Mawson စငတ်ာ သည် အသက်အရွယ်မေရွး

ဝနေ်ဆာငမ် �လုပ်ငနး်များ�ငှ် ့အစီအစဉ်များစွာအတွက် သင်ေ့လျာ်ပါသည်။

မိခငဘ်ာသာစကားမဟုတ်သည် ့အဂင္်လိပ်ဘာသာစကားအား ( ဒတိုယ

ဘာသာစကား) အြဖစ ်ေလ့လာြခငး်၊ အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများအတွက်

ပညာေပး အစီအစဉမ်ျား၊ ကေလးသူငယ်များအတွက်

စက်�ုပ်ကစားစရာများ သိုမ့ဟုတ် ကွနပ်ျူ တာစနစ်ြဖင် ့ဆက်သွယ်ြခငး်

ေလ့လာမ �  ၊  ေကျာငး်အားလပ်ရက် အစီအစဉမ်ျားကဲသ့ုိ ့

ကေလးအစီအစဉမ်ျား�ငှ် ့ပိုမိုများြပားသည် ့အြခားအစီအစဉမ်ျား

ပါဝငပ်ါသည်။ အဆုပိါစငတ်ာသည် ကာကွယ်ေဆးထုးိေပးြခငး်

ဝနေ်ဆာငမ် ��ငှ် ့စာရွက်စာတမ်း မှနက်နေ်�ကာငး်

အတည်ြပု ေပးသည်ဝ့နေ်ဆာငမ်� (Justice of Peace) တုိကုိ့လည်း

လုပ်ေဆာငေ်ပးသည်။

Twelve25 Youth Centre 
17-19 Wiltshire Street, Salisbury SA 5108
8406 8555 
၁၂-၂၅ လူငယ်စငတ်ာသည် Salisbury �မ ို �တွင်

လူငယ်ဝနေ်ဆာငမ် �ေပးအပ်ရာ အဓိကေနရာ လည်းြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါေဒသ�ိှ ေနထိငု�်ပီး၊ အလုပ်လုပ်ကုိငေ်နသည့်

ပညာသင�်ကားေနေသာ သိုမ့ဟုတ်  ေစတနာဝ့နထ်မ်းအြဖစ်

လုပ်ကုိငေ်နသည် ့အသက် ၁၂ �စှ် မှ ၂၅ �စှ်�ကား လူငယ်များအတွက်

ပညာေရး၊ အလုပ်အကုိင ်�ငှ် ့စီးပွားလုပ်ငနး်သု ိဦ့းတည်သည့်

လမ်းေ�ကာငး် တစ်ခုအြဖစ် ေပါ် ေပါက်မည် ့ အစီအစဉမ်ျား �ငှ့်

အခွင်အ့လမ်းများကုိ လုပ်ေဆာငေ်ပးသည်။

Salisbury သက�်ကးီရွယအ်ုမိျား ေစာင်ေ့�ှာကေ်ရး

စငတ်ာ
Jack Young စငတ်ာ

1 Orange Avenue, Salisbury SA 5108 
8406 8525 
Pine Lakes စငတ်ာ

16 Homestead Place, Parafield Gardens SA 5107 
8406 8513 
Para Hills သက�်ကးီရွယအ်ုမိျား ေစာင့ေ်�ှာကေ်ရးစငတ်ာ

22 Wilkinson Road, Para Hills SA 5096 
8406 8587 

The Jack Young, Para Hills Seniors and Pine Lakes စငတ်ာများသည်

်

အသက် (၅၀) ေကျာ်များအတွက် အထးူရညရွ်ယ်ထားေသာ

အစီအစဉမ်ျား�ငှ် ့ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ် ့ြပည်ေ့နသည် ့ဝနး်ကျငတ်စ်ခုအြဖစ

ဖနတီ်းေပးထားပါသည်။ 
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စာ�ကည်တ့ုကိ ်ဝနေ်ဆာငမ် �များ
�သစေ�တးလျ(ေတာငပုိ်ငး်) တငွ် ်ရပ်ရွာအေြခြပု  စာ�ကည့ 

တုကိမ်ျား  (၁၀၀) ေကျာ်�ှိ�ပီး ယငး်တိုအ့နက ် (၅) ခုမှာ

Salisbury �မုိ �တငွ ်တည်�ှိပါသည်။ စာ�ကည့်တိကုတ်ငွ ်အသငး် 

ဝင ် လိပုါကအခမ့ဲြဖစ ်�ပီး ြပည်နယတ်ငွး် စာ�ကည့်တုကိ ်

အားလံးု �ငှ့် ချိတဆ်ကေ်ပးထားသည်။

စာ�ကည့်တုကိမ်ျားသည် အသကအ်ရွယမ်ေရွး

လအူားလံးုအတကွ ် အထးူေကာငး်မွန်�ပီး ေတွ�ဆ ံရုန်၊

စာေပဖတ�်� �ရန်၊ စာေပေလ့လာရန်၊ ကနွ်ပျူ တာ အသံးုြပု ရန် 

�ငှ့ ် အငတ်ာနကဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့သ်တငး် 

အချကအ်လကမ်ျား ရ�ှိရာ ေနရာလည်းြဖစ်ပါသည်။ အသစ် 

စကစ်က ်Salisbury ရပ်ရွာအေြခြပု စငတ်ာသည် လမူ� အသိကု ်

အဝန်းအတကွ ်ေနရာများ ၊ ေလ့လာဖတမှ်တစ်ရာ စာအပ်ုမျို းစံု

�ှိြခငး်၊ ကနွပ်ျူ တာများ�ငှ် ့ ကေလးသငူယမ်ျား�ငှ့ ် အရွယ ်

ေရာက�်ပီးသမူျားအတကွ ် အစီအစဉ်များြဖင် ့ အထပ်�စှလ် �ာ 

�ိှေသာ စာ�ကည့်တိကုတ်စ်ခုအြဖစ် ပုံေဖာ်ထားပါသည်။

စာ�ကည်တုိ့က်အသငး်ဝငမ်ျားသည် မည်သည်စ့ာ�ကည်တုိ့က်မှမဆုိ 

အခမဲ့ဌားရမ်း� ိငုသ်ည်။ မည်သည်စ့ာ�ကည့်တုိက်မှမဆို ဌားရမ်းသည် 

ြဖစ်ေစ (အ�ုပ်များ၊ ဂိမ်းများ၊ အားကစားပစ�ည်းများမှ လွဲ၍) ငါှးရမ်း 

ပစ �ည ်းအားလုံးကုိ �သစေ�တးလျ(ေတာငပိ်ုငး်) �ိှ အရပ်ဘက် စာ�ကည် ့

တုိက် တစ်ခုခုသု ိြ့ပနလ်ည်ေပးပို�့ ိငုပ်ါသည်။ 

ဌားရမ်း� ိငုေ်သာ ပစ�ည်းများမှာ- 

- စာအုပ်များ�ငှ် ့အလီက်ထေရာနစ် စာအုပ်များ

- အသဖုိံငပ်ါဝငသ်ည် ့စာအုပ်များ

- အ�ုပ်ဆက် ဂိမ်းကစားနည်းများ

- မဂ�ဇငး်များ

- စီဒမီျား

- ဒဗီီဒ ီများ�ငှ် ့�ုပ်�ှငဓ်ါတ်ြပားများ

- အ�ုပ်များ�ငှ် ့ဂိမ်းများ

- အားကစားပစ �ညး်များ

စာ�ကည့်တုကိမ်ျားအေနြဖင့ ်ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ 

ဝန်ေဆာငမ်�အမျိုး မျိုး ကိလုည်း  ဝန်ေဆာငေ်ပးသည်- 

- အငတ်ာနက် အခမဲ့�ငှ် ့ကွနပ်ျူ တာ အသုးံြပု ခွင့်

- မိတ� ူ ကူးြခငး်၊ စာ�ိုက်ထုတ်ြခငး် �ငှ် ့စကနဖ်တ်ြခငး်

- ေဒသဆိုငရ်ာ �ငှ် ့ မိသားစု သမိုငး်ေ�ကာငး်များအား လုိက်လံြပသြခငး်/

�ှငး်ြပြခငး်

- ကေလးသူငယ်များ�ငှ် ့ပတ်သက်သည် ့အစီအစဉ်များ

- စာေရးဆရာများ�ငှ် ့ဆက်စပ်သည် ့အခမ်းအနားများ

-အဂင္်လိပ် ဘာသာစကားမဟုတ်သည် ့ အြခား ဘာသာစကားများ ြဖင် ့

ေရးသားထားေသာ  စာအုပ်စာေပများ

-စာရွက်စာတမ်းမှနက်နေ်�ကာငး် အတည်ြပု ေပးသည် ့ဝနေ်ဆာငမ် � လုပ်ငနး်

- အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများအား ပညာေပးြခငး် အစီအစဉမ်ျား

သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး သုိမ့ဟုတ် သွားလာလ�ပ်�ှားမ � ကန်သ့တ်ချက်�ိှသူ 

များသည် အမိ်တုိငရ်ာေရာက် စာ�ကည့်တုိက်ဝနေ်ဆာငမ် � ရခွင်�ိှ့� ိငု�်ပီး 

သတငး်အချက်အလက် ပိုမိုရ�ိှလုိပါက ဖုနး်အမှတ်  ၈၄၀၆၈၃၄၁ 

သိုမ့ဟုတ် Salisbury (အေနာက်ပိုငး်) စာ�ကည်တုိ့က် ၊ ဖုနး်အမှတ် ၈၄၀၆ 

၈၄၈၉ သုိမ့ဟုတ် အးီေမးလ် library@salisbury.sa.gov.au

သု ိဆ့က်သွယ်� ိငုပ်ါသည်။ 

စာရွက်စာတမ်းမှနက်နေ်�ကာငး်အတည်ြပု ေပးသည် ့ဝနေ်ဆာငမ် � 

(Justice of Peace) 
Justice of Peace ကုိ စာရွက်စာတမ်း မူရငး်များအား မျက်ြမငသ်က်ေသ 

ထေူပး�ပီး စစ်မှနေ်�ကာငး်အတည်ြပု ေပးရန ် အခွင်အ့ာဏာေပး၍ ခန ့အ်ပ် 

ထားသည ် ( ဥပမာအားြဖင် ့ �မက်ဟေ�ကညာချက်များ၊ ကျမ်းကျိနလ်�ာများ၊

ကွာ�ှငး်စာချု ပ်များ၊ ကုိယ်စားလှယ်လဲွအပ်လ�ာ�ငှ်အ့ုပ်ထမိ်းခွင်ဆ့ိုငရ်ာ

စာရွက်စာတမ်းများအြပင ် မူရငး်စာရွက်စာတမ်းများအား အစစ်အမှန ် ြဖစ ်

ေ�ကာငး် ေထာက်ခံြခငး် တုိ ့ ြဖစ်သည်။) Justice of Peace ကုိ Salisbury

လူမ ��အသိုက်အဝနး်စငတ်ာ၊ Para Hills ရပ်ရွာအေြခြပု စငတ်ာ �ငှ် ့ the

Mawson စငတ်ာတုိတွ့င ်ေတွ� �ိှ� ိငုပ်ါသည်။

ဖွင့ခ်ျိနမ်ျား�ငှ် ့ ရ�ိှ� ိငုေ်သာ အေြခအေနများအတွက် ဖုနး်အမှတ် ၈၄၀၆

၈၂၂၂ သိုမ့ဟုတ် www.salisbury.sa.gov.au/jp ထ ံစံုစမ်း� ိငုသ်ည်။
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Salisbury West Library 
Hollywood Boulevard, Salisbury 
Downs SA 5108 8406 8489 
တနလင်္ာ-ေသာ�ကာ နနံက် ၉၃၀ နာရီမှ ညေန ၅ 

နာရီ အထိ

စေန 

တနဂင္်ေ� ွ

နနံက် ၁၀ နာရီ မှ ေနလ့ည် ၂ 

နာရီ အထိ

ပိတ်ရက်

Mawson Lakes Library 
2-8 Main Street, Mawson Lakes SA 5095
8302 5555 
တနလင်္ာ၊ အဂင်္ါ ၊ ဗုဒ �ဟူး  နနံက်  ၉၃၀ နာရီမှ ညေန ၅ 

နာရအီထိ 

အဂင္်ါ နနံက် ၉၃၀ နာရီမှ ညေန ၆ 

နာရအီထိ 

�ကာသပေတး နနံက် ၉၃၀ နာရီ မှ ညေန ၇ 

နာရီ အထိ

ေသာ�ကာ နနံက် ၉၃၀ နာရီ မှ ညေန ၅ 

နာရီ အထိ 

စေန နနံက် ၁၀ နာရီ မှ ေနလ့ည် ၂ 

နာရီ အထိ

တနဂင္်ေ� ွ ပိတ်ရက်

Para Hills Library 
Wilkinson Road, Para Hills SA 5096 8406 
8530 
တနလင်္ာ-ေသာ�ကာ

စေန 

တနဂင္်ေ� ွ

နနံက် ၉၃၀ နာရီမှ ညေန ၅ 

နာရီ အထိ 

နနံက် ၁၀ နာရီ မှ ေနလ့ည် ၂ 

နာရီ အထိ

ပိတ်ရက်

Salisbury Community Hub 
34 Church Street, Salisbury SA 5108 
8406 8222 
တနလင္်ာ၊ အဂင်္ါ၊ ဗုဒ �ဟူး၊ ေသာ�ကာ  နနံက ်၈၃၀ နာရီ မှ ညေန ၅၃၀ 

နာရီ အထိ 

�ကာသပေတး   နနံက် ၈၃၀ နာရီ မှ ညေန ၇ 

နာရီ အထိ  

စေန  နနံက် ၉၃၀ နာရီ မှ ညေန 

၃၃၀ နာရီ အထိ

 ွတနဂင္်ေ�  ေနလ့ည် ၁၁ နာရီ အချိန ်မှ 

ညေန ၂ နာရီအထိ

Ingle Farm Library 
Beovich Road, Ingle Farm SA 
5098 8406 8595 
တနလင္်ာ၊ အဂင္်ါ၊ ဗုဒ �ဟူး၊ေသာ�ကာ နနံက် ၉၃၀ နာရီ မှ ညေန 

၅ နာရီ အထိ

�ကာသပေတး နနံက် ၉၃၀ နာရီ မှ ညေန ၇ နာရီ 

အထိ

စေန 

တနဂင္်ေ� ွ

နနံက် ၁၀ နာရီ မှ ေနလ့ည် ၂ နာရီ 

အထိ 

ပိတ်ရက ်

Home Library Service 
8406 8341 
အချိတအ်ဆက်�ှိေနြခငး်

www.salisbury.sa.gov.au/libraries 
စာ�ကည့်တုိက် အသငး်ဝငတ်စ်ဦးအေနြဖင့် ကျငး်ပေပးမည့် အစီ အစဉ်များ�ငှ 

အခမ်းအနားများအတွက် သတင်း အချက်အလက် များ 
အွနလ်ိုငး်စာ�ကည်တ့ိကု်စာရငး်�ငှ့် ရ�ှိ� ိငုသ်ည့် အခမဲ့ အနွ ် လိုငး်

အရငး်အြမစ်များအား � ှာေဖွသ�ိ ှိရန် ဝဘဆုိ်ကတ်ွင် �ကည့်ပါ။

စာ�ကည်တ့ိကု် အလီကထ်ေရာနစ် သတငး်စဉ်များအား subscribe

လုပ်ေစလိုပါသည်။ www.salisbury.sa.gov.au/enewsletter 

ေဖ့ဘွတ်ခ်တွင် က��်ုပ်တိ ု ့၏ တက်�ကလ�ပ်�ှားေသာ လူမ�� အသုိက် 

အဝန်း� ှ င့်ပူးေပါင်းပါ- www.facebook.com/SalisburyLibraryService

စာ�ကည့်တိကု ်တညေ်နရာများ�ငှ် ့ဖွင်ခ့ျိန်များ
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လာေရာက်လည်ပတရ်န် ေနရာများ�ှင့် ဆက်သွယ်မည့် အချက်အလက်များ
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Salisbury လူမ�အသိကု်အဝန်း အေဆာက်အအု ံ- 34 Church Street,

Salisbury တယ်လီဖနုး် 8406 8222

Bagster Road ရပ်ရွာအေြခြပု စငတ်ာ - 17 Bagster Road, Salisbury

North တယ်လဖီနုး် 8250 4167

Burton လမူ�အသိကုအ်ဝန်း အေဆာကအ်အံ ု- ယငး်စငတ်ာသည် လတ်တေလာ

ပိတ်ထား�ပီး ၂၀၂၂ ခ ု�စှ်၊ �စှ်လယ်ပိုငး်တွင ်ြပနလ်ည်ဖွင်လ့ှစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စံုစမ်းေမးြမနး်လိုပါက enquiersbch@salisbury.sa.gov.au သို ့

အီးေမလ်းေပးပိ�့ု ိငုပ်ါသည်။ 

Morella ရပ်ရွာအေြခြပု စငတ်ာ - 90 Kings Road, Parafield Gardens

တယ်လီဖနုး် 8406 8484

Pooraka Farm ရပ်ရွာအေြခြပု စငတ်ာ - 126 Henderson Avenue,

Pooraka တယ်လဖီုနး် 8406 8488

Salisbury အေ�ှ� ပုိငး် အမ်ိနီးချငး် ေစာင်ေ့�ှာကေ်ရးစငတ်ာ -

28 Smith Road, Salisbury တယ်လီဖနုး် 8285 2055

The Mawson စငတ်ာ - 2-8 Main Street, Mawson Lakes

တယ်လီဖနုး် 8302 5449

Twelve25 Youth Centre - 17-19 Wiltshire Street, Salisbury 
တယ်လီဖနုး် 8406 8555

Jack Young စငတ်ာ - 1 Orange Avenue, Salisbury

တယ်လီဖနုး် 8406 8525

Para Hills ရပ်ရွာအေြခြပု စငတ်ာ - 22 Wilkinson Road, Para Hills

တယ်လီဖနုး် 8406 8587

Salisbury လူမ�အသိက်ုအဝန်း အေဆာက်အအု ံ- 34 Church Street,

Salisbury တယ်လီဖနုး် 8406 8222

Ingle Farm စာ�ကည့်တုကိ ်- Beovich Road, Ingle Farm

တယ်လီဖနုး် 8406 8595

Mawson Lakes စာ�ကည့်တုကိ် - 2-8 Main Street, Mawson Lakes

တယ်လီဖနုး် 8302 5555

Para Hills စာ�ကည့်တုကိ် - 22 Wilkinson Rd, Para Hills

တယ်လီဖနုး် 8406 8530

Salisbury (အေနာကပုိ်ငး်) စာ�ကည့်တုကိ ်- Hollywood Boulevard,

Salisbury Downs တယ်လီဖနုး် 8406 8489

စာ�ကည့်တိကုမ်ျား 

Ingle Farm အပန်းေြဖစငတ်ာ - 3/58 Beovich Rd, Ingle Farm

တယ်လီဖနုး် 7422 1500

Parafield Gardens အပန်းေြဖစငတ်ာ - Kings �ငှ် ့Martins လမ်းမ�ကီး

ေထာင့,် Parafield Gardens တယ်လီဖုနး် 8286 8800

Bridgestone အားကစားခန်းမ - 1-33 Frost Road, Salisbury South 5106

Little Para ေဂါကက်ွငး် - 62 Martins Road, Paralowie

တယ်လီဖနုး် 8285 9177

အပန်းေြဖစငတ်ာများ 

ပန်းြခတံည်ေနရာများ 

Old Spot ဟိတုယ ်�ငှ့ ်Farm Direct Community Market

အမျို းသား စစ်ဘက်ဆိုငရ်ာ ေမာ်ေတာယာဥ် ြပတုကိ်

Penfield Park မီးရထားလမ်း

Salisbury ေရတခံါး ြပတုကိ်

ြပည်သ ူအ့�ပုညာြပတိကု်

John Street ေစျးဝယစ်ငတ်ာ 

Adelaide အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ ဌက်မျို းစုံ ထနိ်းသမ်ိးေရးစခန်း 

Adelaide Tramway ြပတုကိ်

Caravan �ငှ့ ်ခရီးသာွးများ ဆိငုရ်ာ ပန်းြခ ံ

Parafield လယသ်မားများ ေစျး 

အြခား စိတဝ်ငစ်ားဖွယရ်ာများ 
40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Baltimore သဘာဝ ေဘးမဲ့ေတာ - Oleander Drive, Parafield Gardens

Kingswood Crescent သဘာဝ ေဘးမဲ့ေတာ - Bolivar Road, Paralowie

Canterbury Drive သဘာဝ ေဘးမဲ့ေတာ - Canterbury Drive, Salisbury Heights

Dry Creek Linear ပန်းြခ ံ- Park Way, Mawson Lakes

Golding အားကစားကွငး် - Redhill Road & Kalina Avenue ေထာင့,် Para Vista

Happy Home သဘာဝ ေဘးမဲ့ေတာ - Waterloo Corner Road, Salisbury North

Jenkins သဘာဝ ေဘးမဲ့ေတာ - Saints Road, Salisbury Park

ြမငး်ြခံစားကျကေ်ြမများ - Maxwell Road, Para Hills West

Unity ပန်းြခ ံ- South Terrace, Pooraka

ေခးွေကျာငး်� ိငုသ်ည့် ပန်းြခံများ 
31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Bridgestone သဘာဝအပန်းေြဖစခန်း - Frost Road, Salisbury South

Carisbrooke သဘာဝအပန်းေြဖစခန်း - Main North Road, Salisbury Park

Cobbler Creek သဘာဝအပန်းေြဖစခန်း - Smith Road, Salisbury East 4
Fairbanks Drive သဘာဝအပန်းေြဖစခန်း - Fairbanks Drive Reserve, Paralowie 

Harry Bowey သဘာဝအပန်းေြဖစခန်း - Riversdale Drive, Salisbury Park

Kaurna Park - Helps/Waterloo Corner လမ်းမ�ကီး ေထာင့,် Burton

Pitman ပန်းြခ ံ- Commercial Road, Salisbury

St Kilda စွန ့်စားမ�အား ခံစား� ိငုရ်န် ပန်းြခံ - St Kilda

ြမင်းြခံစားကျက်ေြမများ - Bridge Road, Para Hills West

Unity ပန်းြခံ - South Terrace, Pooraka

Greenfields စိမ့်ေြမများ - Salisbury Highway

လမူ� အသုကိအ်ဝန်း စငတ်ာများ 
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အားကစား�ငှ် ့အပနး်ေြဖ
Salisbury �မုိ � �ှိ အားကစား�ငှ့ ်အပန်းေြဖ

စငတ်ာများတငွ ်အစီအစဉ်မျို းစ ံု�ငှ့ ်လ �ပ်�ှားစရာမျို းစံု

�ှိသည်။  အားကစား �ငှ့ ်အပန်းေြဖ အစအီစဉမ်ျားတငွ်

ပါဝငလ်ပ်ုေဆာငြ်ခငး်သည်  ေပ�ာ်ရ�ငရ်န်၊ သကဆ်ိငုရ်ာ

အားကစားတစ်ခုချငး်စအီလုကိ ်သသိင့သ်ထိုကိသ်ည်များ

ေလ့လာရန် �ငှ့ ်ကျန်းမာေရး လိကုစ်ားရန်�ငှ့်

လမူ� �အသ ိကုအ်ဝန်းအတငွး် ဝငဆ်ံေ့ပါငး်စည်းရန်အတကွ်

လန်ွစာွ ေကာငး်မွန်ပါသည်။

အစီအစဉ်များမှာ- 

• �ကက်ေတာင်

• ဘတ်စကတ်ေဘာ

• ဖူဆယ် ( ေဘာလုံး)

• ကျနး်မာ�ကံ့ခုိငမ် � ( အုပ်စုလုိက်) သငတ်နး်များ

• အားကစားခနး်မများ

• အားကစားနည်း ေပါငး်စံု ပါဝငသ်ည် ့အစီအစဉမ်ျား

• ေလးပစ်အားကစား ( မိုးလုံေလလုံ)

• ေခတ်မီ  ေလယာဉပ်ျံသနး်ြခငး် ( မိုးလုံေလလုံ)

• ကေလးများအတွက် အားကစားများ

• ကုိယ်ခံပညာ

• Netball
• Rollerskating
• အသက်အရွယ်�ကီးရင်သ့ူများအတွက် အစီအစဉ်များ(

်အသက် ၅၀ ေကျာ် ကလပ်၊ အမျိုးသ မီးများ အချငး်ချငး

ချိတ်ဆက်မ � အုပ်စု) 

• နရံံ�ုိက် တငး်နစ်ကစားနည်း

• ေရကူးြခငး်

• စားပဲွတငတ်ငး်နစ်

• တငး်နစ်

• ေဘာလီေဘာ

• �လုံှးကျနး်မာေရး အေြခခံေကာငး်မွနေ်စရန ်

လမ်းေလ�ာက်ြခငး် အုပ်စုများ

• Salisbury အေပျာ်တမ်း စက်ဘးီစီး အစီအစဉမ်ျား

အားကစား �ငှ် ့အပန်းေြဖေရး ဝန်ေဆာငမ်�များ
Bridgestone အားကစားခန်းမ

1-33 Frost Road, Salisbury South SA 5106

်

BAC@salisbury.sa.gov.au 

Bridgestone အားကစားခနး်မသည ်ေဒသဆုငိရ်ာ အားကစားကလပ

(၃) ခု ၏ အဓိကျေသာ ေနရာြဖစ ်�ပီး အားကစားပဲွများ �ငှ့်

အခမ်းအနားများ လက်ခံကျငး်ပရာေနရာြဖစ်ပါသည်။

ယငး်စငတ်ာတွင ်ေနာက်ဆုးံေပါ် မီတာ ၄၀၀ ကျယ်ဝနး်သည့်

အားကစားသမားများအတွက် ေြပးလမ်း�ငှ် ့ယငး်�ငှ်ဆ့က်စပ်သည့်

ကစားကွငး်ဝနေ်ဆာငမ် �များ �ိှပါသည်။

Parafield Gardens အပန်းေြဖစငတ်ာ

Kings �ငှ့ ်Martins Road လမ်းမ�ကးီ ေထာင်,့ Parafield Gardens

SA 5107 
8286 8800 
The Parafield Gardens စိတ်အပနး်ေြဖ စငတ်ာတွင ်စိတ်အပနး်ေြဖ

လ�ပ်�ှားမ �ေပါငး် (၈) ခု  ပါဝငသ်ည် ့အသငး်ေပါငး် (၂၅၀ ) ေကျာ်

�ိှပါသည်။ စငတ်ာတွင ် မိုးလုံေလလုံ အားကစားခနး်မ ( ကွငး်ြပည်)့  ၃

ခု�ငှ်တ့ကွ ရည်ရွယ်ချက်မျို းစံု အသံုးြပု � ိငုသ်ည့်

အခနး်�ကီးေနရာတစ်ခုပါ�ိှသည့် ေလေအးေပးစက်တပ်ဆငထ်ားေသာ

ပွဲ�ကည်စ့ဉပ်ါ အားကစား�ုံ �ိှသည်။

Ingle Farm အပန်းေြဖစငတ်ာ

့

3/58 Beovich Road, Ingle Farm 5098 
7422 1500 
Ingle Farm အပနး်ေြဖစငတ်ာသည ်လ�ပ်�ှားမ � များ ၊ အစီအစဉမ်ျား �ငှ်

ဝနေ်ဆာငမ် � မျို းစံု လုပ်ေဆာငေ်ပးသည် ့ စငတ်ာတစ်ခုလည်း

ြဖစ်ပါသည်။ ဌားရမ်းကစား� ိငုသ်ည် ့နရံံ�ုိက် တငး်နစ်ကစားကွငး် (၄)

ခု�ငှ် ့ပဲွ�ကည်သ့ူများအတွက် သက်ေသာင်သ့က်သာ

�ကည်�့�ေနရာတုိကုိ့ မ�ကာေသးမီက ြပနလ်ည်ြပု ြပငမ်ွမ်းမံထားသည်။

့်

Little Para ေဂါကက်ငွး်

62 Martins Road, Paralowie SA 5108 
8285 9177 
Little Para ေဂါက်ကွငး်သည် ကုိးကျငး်ပါ Par 3

ေဂါက်ကွငး်ြဖစ်ပါသည်။ ကားေမာငး်ရန ်လမ်းများ၊  အေြခခံအဆင 

ေဂါက်�ငှ်ပ့တ်သက်သည် ့အစီအစဉမ်ျား�ငှ် ့

ေဂါက်ပစ �ည ်းအသံုးအေဆာငမ်ျား ဌားရမ်းအသံုးြပု � ိငုပ်ါသည်။



• AFL
အားကစားကလပ်အများစုတွင ်လုိငစ်ငရ် ကလပ်ခနး်များ �ငှ် ့လူမ �

ချိတ်ဆက်မ � ဆိုငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ိှပါသည်။

အချက်အလက်များ ပိုမို ရ�ိှလုိပါက  SA Directory of

Community Services အား ကုိးကား� ိငုသ်လုိ  Salisbury

ဝနေ်ဆာငမ် �ေပးေရး ၈၄၀၆ ၈၂၂၂ သို ဆ့က်သွယ်� ိငုပ်ါသည်။

• စကိတ်စီးြခငး်

• ေဘာလုံးကစားြခငး်

• တငး်နစ်

• ေရလ�ာ အားကစားများ

• အားကစားသမားများ

• ေဘစ့်ေဘာ

• ခရစ်ကတ်

• စက်ဘးီစးီြခငး် �ငှ် ့BMX( �ပို ငဘ်းီ)

်• ေဂါက်�ုိက်ြခငး

• Lawn bowls
• ကုိယ်ခံပညာများ

• Netball

• ေသနတ်ပစ်အားကစား �ငှ် ့ေလးပစ်အားကစား

အားကစား�ငှ် ့အပန်းေြဖ ကလပ်များ

Salisbury �မ ို �တွငး် အပနး်ေြဖစခနး်ေပါငး်�ငှ့်

အားကစားကလပ်များ (၁၅၀) ေကျာ် �ိှ�ပီး စိတ်ပါဝငစ်ားမ�

အေပါ် အေြခခံ�ပီး  ေအာက်ပါတုိ ့ကုိ ဝနေ်ဆာငေ်ပးသည-်

21 Salisbury �မို �ေတာ် 
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ပနး်ြခံများ�ငှ့် ထနိး်သမိ်းထားသည်ေ့ြမများ

Salisbury �မို � တငွ ်လပှေသာ ပန်းြခံများ၊

သဘာဝေဘးမဲ့ေတာများ ၊ စုိစွတစိ်မ့်ေြမများ �ငှ့်

ကစားကငွး်များ (၁၇၀) ေကျာ် �ှိ�ပီး

လာေရာကအ်ပန်းေြဖသမူျား�ငှ့ ်�မုိ �ေနလထူအုတကွ်

လမ်းေလ�ာကစ်ရာ ေနရာများ သည် ကလီိမီုတာ (၅၀ )

ေကျာ ်�ိှပါသည်။

အချိန�်ကာလာသည ်�ငှ်အ့မ� Salisbury �မ ို � တွင ်ပနး်ြခံများ၊

သစ်ေတာများကုိ ေြမည �ိ၍ ေဖာက်ထားသည် ့ေလ�ာက်လမ်းများ ၊

သဘာဝေဘးမဲ့ေတာများ ၊ ေလဟာြပင ်အပနး်ေြဖ

ဝနေ်ဆာငမ် �လုပ်ငနး်များ တည်ေဆာက်ရန ် ေြမေနရာများအား

အသွငေ်ြပာငး်ယူခ့ဲပါသည်။  စိုစွတ်စိမ့်ေြမ (၅၂) ခုပါဝငေ်သာ

ြပနလ်ည်အသံုးြပု ထားေသာ ေရစနစ်အား ပနး်ြခံများ �ငှ့်
ဟငး်လငး်ြပငမ်ျား ေရသွယ်ယူရန ်�ငှ် ့သဘာဝ ပနး်မျို းစိတ်အတွက်

ပိုမိုေကာငး်မွနေ်သာ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငတ်စ်ခု ေထာက်ပံ့ေပးရန်

ရည်ရွယ်ပါသည်။

Salisbury တစေ်လ�ာက် လမ်းေလ�ာက်ြခငး် �ငှ် ့စက်ဘးီစီးြခငး်ကုိ the

Little Para Trails and Dry Creek Linear ပနး်ြခံ များလုပ်� ိငုသ်ည်။

�ကီးမားကျယ်ြပန်သ့ည် ့ပနး်ြခံများ �ငှ့်
သဘာဝအပနး်ေြဖစခနး်များသည် လုံြခုံ စိတ်ချရေသာ

ကေလးကစားကွငး်များ ၊ ေပျာ်ပဲစွားထက်ွသည် ့ေနရာများ �ငှ် ့BBQ

အကငစ်က်များ အခမဲ့အသံုးြပု ခွင် ့ပါဝငပ်ါသည်။

ေခွးေကျာငး်� ိငုသ်ည့် ပန်းြခမံျား

ေခွး ေကျာငး်ရန ်သင်ေ့လျာ်သည် ့ပနး်ြခံများသည်

မည်သည်အ့ချိနတွ်ငမ်ဆု ိေခွးများအား လ�တ်ေကျာငး်ရန်

ခွင်ြ့ပု ထားပါသည်။ အဆုပိါပနး်ြခံများသည ် ေခွးများ�ငှ် ့ ယငး်တုိ ့၏

ပိုင�ှ်ငမ်ျားအတွက် စိတ်ဝငစ်ားစရာ ပတ်ဝနး်ကျငေ်ကာငး်တစ်ခုကုိ

အထးူသြဖင် ့ဖနတီ်းေပးထားပါသည်။ ေခွးများ မစငစ်ွန်ရ့ာတွင်

အသံုးြပု သည် ့အတ်ိများအား ပနး်ြခံတုိငး်တွင ်ထားေပးထား�ပီး

ေခွးပိုင�ှ်ငမ်ျားအေနြဖင် ့ အများြပည်သပိူုင ်ေနရာများတွင်

ယငး်တုိ၏့ေခွးများ မစင ်စွန�်ပီ့းေနာက်  သန်�ှ့ငး်ရန ်လုိအပ်ပါသည်။

အလှေမွးေခွးများ�ငှ် ့ေ�ကာငမ်ျားကုိ သားေ�ကာြဖတ်ထားရန ်၊

အမည်ေရးမိုက်က�ုိြခစထ်ည်ထ့ငွး်ထားရန�်ငှ် ့မှတ်ပံုတငထ်ားရန်

လုိအပ်ပါသည်။ ပိုင�ှ်ငမ့်ေဲနသာ ေခွးများအား ေတွ� �ိှပါက ေကာငစ်ီ၏

ဖုနး်အမှတ် ၈၄၀၆ ၈၂၂၂ ထ ံဆက်သွယ်� ိငုပ်ါသည်။

လက်�ိှတွင ်Salisbury �မ ို �တစ်ေလ�ာက် ေခွးများ

ေခါ်ေဆာငသ်ွား� ိငုသ်ည် ့ပနး်ြခံ ( ၉ )ခု �ိှ�ပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

တည်ေနရာများတွင ်�ိှပါသည်-

Happy Home သဘာဝ ေဘးမ့ဲေတာ

Waterloo Corner Road, Salisbury North 

Unity ပန်းြခံ

South Terrace, Pooraka 

Canterbury Drive သဘာဝ ေဘးမ့ဲေတာ

Canterbury Drive, Salisbury Heights 

Dry Creek Linear ပန်းြခံ

Park Way, Mawson Lakes 

Jenkins သဘာဝ ေဘးမ့ဲေတာ

Salisbury Park 

ြမငး်ြခံစားကျကေ်ြမများ

Maxwell Road, Para Hills West 

Baltimore သဘာဝ ေဘးမ့ဲေတာ

Oleander Drive, Parafield Gardens 

Kingswood Crescent သဘာဝ ေဘးမ့ဲေတာ

Bolivar Road 

Golding အားကစားကငွး်

Redhill Road & Kalina Avenue ေထာင်,့ Para Vista

ေခွးေကျာငး်� ိငုသ်ည် ့ပနး်ြခံများ၏ ြပငပ်တွင ် ညေန ၆.၃၀ နာရီ မှ 

နနံက် ၈ နာရီအထ ိေခွးများကုိ လည်ပတ်ခ�တ်၍ လ�တ်ထား� ိငုသ်ည့် 

သဘာဝေဘးမဲ့ေတာများ�ငှ် ့ပနး်ြခံများ �ိှပါသည်။ 
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Unity ပန်းြခံ

(ဘးီတပ်ကလုားထိငုအ်သံးုြပု သ ူကေလးသငူယမ်ျားအတကွ်

မသန်စွမ်းသ ူအသုးံြပု � ိငုေ်သာ ကစားကငွး်များလည်း �ိှသည်။)

South Terrace, Pooraka 
The Unity Park စကိတ်စးီကွငး် သည် လက်ရနး်များ၊ ေလျာလမ်းများ၊

ေလးေထာင်ကွ့က်များ�ငှ် ့စကိတ်စီးထတ်ုပိုးဖါများ၊ ကုနး်ေစာငး်များ�ငှ့်

ေလးေထာင်က့ျကျအကွက်များြဖင်အ့ေကာငး်ဆုးံ

စကိတ်စီးလမ်းေ�ကာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ကုိယ်လက်�ကံ့ခုိငမ် �

စငတ်ာသည် ကုိယ်လက်လ�ပ်�ှားမ �များ ြပု လုပ်ရန ်�ငှ် ့�က့ံခုိငမ် �

စစ်ေဆးရန ်ေကာငး်မွနေ်သာ ေနရာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

တနး်တူဝငထ်က်ွ� ိငုေ်သာ ကစားကွငး်တွင ်အသက်အရွယ်မေရွး ကျား/

မ အားလုံးအတွက် ဝနေ်ဆာငပံ့်ပိုးမ �များ�ိှပါသည်။

Greenfields Watershed စိမ့်ေြမများ

(Watershed ကေဖး �ငှ့ ်ခန်းမကျယ�်ကးီများ�ိှသည်။)

Salisbury Highway, Mawson Lakes 
Greenfields Wetlands သည် Adelaide �မ ို � လယ်ေခါငမ်ှ ၁၅ ကီလုိမီတာ

အကွာ Mawson Lakes �ိှ Salisbury �မ ို � ြပ ေြမေနရာ အလယ်ဗဟုိတွင်

ဟက်တာ ၁၁၄ ေြမေနရာတွင ်တည်ေဆာက်ထားပါသည်။

St Kilda ကစားကငွး် �ငှ့ ်Mangrove ေလ�ာကလ်မ်း

(နယစွ်န ်စွန်စ့ားကစားကငွး်�ငှ့ ်ေတာေတာငေ်လ�ာကလ်မ်း �ိှသည်)

Mangrove Street, St Kilda 
ကစားကွငး်တွင ်ေလျာစီးများတပ်ဆငထ်ားေသာ

�ကီးမားေသာရဲတုိက်�ငှ်တ့ကွ �ုတ်သမိ်း� ိငုသ်ည်�့ကုိ းတံတား၊

ဘွနး်မရငး်ဒလက်ေကွး၊ ေြမေခွးမျက်�ာှလငး်� ိ၊ု ့ပငလ်ယ် ဓါးြပ သေဘင္်ာ၊

ေလ�ာစီးအမျို းမျို း�ိှသည် ့ �ကီးမားေသာ မီးေတာင၊် ဘတ်စ်ေဘာ

ကစားကွငး် ၊ ဒါနး်များ�ငှ် ့ စိတ်ဝငစ်ားစရာ များစွာ �ိှပါသည်။

Paddocks Wetlands Reserve 
Cnr Bridge and Maxwell Roads, Para Hills 
The Paddocks သည် ဟငး်လငး်ြပင ်အားကစားြပု လုပ်ရန ်ေနရာများ ၊

ဌက်များ�ငှ် ့သဘာဝေတာ�ုိငး် ထနိး်သနိး်ေစာင်ေ့�ှာက်ေရး

စိုစွတ်စိမ့်ေြမများ �ငှ် ့အလုံပိတ်ထားေသာ  ေခွးေကျာငး်ရန ်ေြမေနရာ

တစ်ခု ပါ�ိှေသာ �ကီးမားကျယ်ြပန်ေ့သာ ကုနး်ေြမတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။.

Kaurna Park 
(သမုိငး်ဝင ်တိငုး်ရငး်လူမျိုး  Woodliparri ေလ�ာကလ်မ်း�ိှသည်)

Waterloo Corner Road, Burton 
Kaurna Wetlands သည် ေကွးေကာက်ေနေသာ ေလ�ာက်လမ်းများ�ငှ့်

သစ်သား�ကမး်ခငး်ထားသည် ့ေလ�ာက်လမ်းများြဖင့်

တည်ေဆာက်ထားသည် ့၄၈ ဟက်တာ ကျယ်ဝနး်ေသာ သစ်ေတာေြမ

ေနရာတစ်ခုြဖစ်သည်။

Fairbanks Drive သဘာဝအပန်းေြဖစခန်း 
Fairbanks Drive, Paralowie 
တွင ်ဘတ်စကတ်ေဘာ�ငှ် ့တငး်နစ်ေပါငး်ထားသည်က့စားကွငး်၊

အားကစားပစ �ညး်များ�ငှ် ့ြမက်ထူထပ်သည် ့ေနရာများ  �ိှသည်။ 
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Cobbler Creek သဘာဝအပန်းေြဖစခန်း

Smith Road, Salisbury East 
ချို င်ဝ့ှမ်းတွငး် တိမ်ြမု ပ်စီးဆငး်လျက်�ိှသည် ့ြမစ်ေ�ကာမှတစ်ဆင

သဘာဝေဘးမဲ့ေတာ�ငှ်ခ့ျိတ်ဆက်လျက် Salisbury

�မ ို � ြပအစွနအ်ဖျားအထ ိသွယ်တနး်ထားပါသည်။ Bridge Road မှ

ေက�ွေကာက်စီးဆငး်ေနသည် ့Cobbler Creek တစ်ေလ�ာက်

လာေရာက် လည်ပတ်သူများအား ခဏတာ အပနး်ေြဖမ�

ေပး� ိငုပ်ါသည်။

Harry Bowey Reserve 
Riverside Drive, Salisbury Park 
Little Para ြမစ ်အနးီ စိတ်ဝငစ်ားစရာေကာငး်ေသာ

သဘာဝေဘးမဲ့ေတာများ�ငှ် ့ကစားကွငး်

Carisbrooke ပန်းြခံ

Main North Road, Salisbury Park 
် ့Carisbrooke ပနး်ြခံသည် Little Para ြမစ ်�ငှ် ့ေလ�ာက်လမ်းများြဖင

ချိတ်ဆက်ေနေသာ Salisbury Park ဆငေ်ြခဖုံး�ိှ

အလွတ်ေြမများအနက် ပထမဆံုးြဖစ်သည်။

Pitman ပန်းြခံ
Main entrance off Commercial Road, Salisbury 
Pitman Park ၏ ပငမ်ဝငေ်ပါက်သည ်Commercial Road

ငှ့်

လမ်းမ�ကီးအနးီ တည်�ိှ�ပီး Salisbury ၊ Bridge Street ၏

အလညတ်ည့်တည်တွ့င ်တည်�ိှသည်။ Pitman Park သည်

မဂင္်လာပဲမွျားအတွက် ဌားရမ်း� ိငုေ်သာ the Rose Garden �

ေရတံခွန ်ဟူ၍ အဓိက ေနရာ (၂) ခု �ိှပါသည်။

ငှ့်

ပန်းြခ ံတညေ်နရာများ

Bridgestone သဘာဝအပန်းေြဖစခန်း
Frost Road, Salisbury 
Bridgestone Reserve သည် Salisbury အေြခတည ်�ပီး

အသက်အရွယ်မေရွး အားကစားစငတ်ာ၊ အပနး်ေြဖေနရာ �

ကုိယ်လက် �ကံ့ခုိငမ် �များ ြပု လုပ်� ိငုသ်ည် ့ခနြ်င့ားေသာ

ပနး်ြခံေြမေနရာ အသစ်ြဖစ်ပါသည်။
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Salisbury တွင ်ေနထုငိြ်ခငး်

ေကာငစ်ီအေနြဖင့ ်Salisbury �မို � တငွ ်ေနထိငုသ်မူျား၊ 

အလပ်ုလပ်ုသမူျား သိမ့ုဟုတ ်သိ ု ့

လာေရာကလ်ည်ပတသ်မူျားအတကွ ် ဝန်ေဆာငမ်� 

အေြမာက်အြမား လပ်ုေဆာငေ်ပးသည်။ ေနာကထ်ပ် 

ဝန်ေဆာငမ်�များကိ ုအစိုးရ �ငှ် ့အစိုးရ မဟတုေ်သာ 

အဖွဲ �အစည်းများက ေဆာငရွ်က်ေပးသည်။ ဝန်ေဆာငမ်�များမှာ  

ပညာေပးြခငး် ၊ ကေလးသငူယ ်ြပု စုေစာင့ေ်�ှာကြ်ခငး် ၊ 

အများြပည်သ ူသယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရး၊ �ုပ်ပုိငး် �ငှ် ့စိတပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ 

ကျန်းမားေရး ဝန်ေဆာငမ်�များ ၊ လငူယမ်ျား�ငှ့ ် 

အသက်အရွယ�်ကးီရင့သ်မူျားအတကွ ်အစီအစဉ်များ 

ပါဝငပ်ါသည်။ ေအာကပ်ါတိုသ့ည် အဓိကကျေသာ 

ဥပမာများြဖစ်ပါသည်- 

ေကျာငး်များ�ငှ့ ်ကေလးထန်ိးဌာနများ 
�မ ို �တစ်ေလ�ာက်  အရပ်ဘက်  ( အများြပည်သူပိုင)် �ငှ့်

ပဂု �လိကေကျာငး် (၄၄) ေကျာငး်  �ငှ် ့ ကေလးထနိး်ေကျာငး် (၃၀)

�ိှသည်။ ဘာသာေရး �ငှ် ့ဘာသာအယူဝါဒအစွဲ ကငး်သည့်

ပညာေပးေရး အစီအစဉမ်ျား ပိုခ့ျေပးသည်။ အချက်အလက်များ

ပိုမိုရ�ိှ� ိငုရ်န ် ပညာေရးဌာန ၊ ဖုနး်အမှတ် ၁၈၀၀ ၀၈၈ ၁၅၈ သို ့

မည်သည်အ့ချိနတွ်ငမ်ဆု ိဖုနး်ေခါ်ဆု�ိ ိငု�်ပီး

လာေရာက်လည်ပတ်� ိငုပ်ါသည်။ www.education.sa.gov.au

အများြပည်သ ူသယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရး
သည် Adelaide  �ငှ် ့အြခား ေဒသဆုငိရ်ာ စငတ်ာများ�ငှ် ့ဘတ်စ်ကား၊

ည့်ရထားတုိြဖ့င် ့ချိတ်ဆက်ထား�ပီး အများြပည်သူ အသံုးြပု � ိငုသ်

ဝနေ်ဆာငမ် �  လုပ်ေဆာငေ်ပးသည်။ အချိနဇ်ယားများ�ငှ့်

သတငး်အချက်အလက်များအား Adelaide Metro Info Line

ဖုနး်အမှတ် ၁၃၀၀ ၃၁၁ ၁၀၈ ထ ံတုိက်�ိုက်ဖုနး်ေခါ်ဆို� ိငုသ်လုိ

လူကုိယ်တုိင ်လာေရာက် လည်ပတ်� ိငုပ်ါသည်။

့်

www.adelaidemetro.com.au 

လငူယအ်စီအစဉ်များ
Salisbury သည် စာ�ကည်တုိ့က်များ�ငှ် ့လူမ �� အသုိက်အဝနး်

စငတ်ာများ၌ အသက် ၁၂- ၂၅ �စှ ်�ကား လူငယ်လူရွယ်များ�ငှ့်

၎ငး်တုိ၏့ မိသားစုများအား ၁၂-၂၅ အစီအစဉမ် ှတစ်ဆင် ့အေထာက်

အကူေပးေရး အစီအစဉ ်အများအြပား �ိှပါသည်။

ေကာငစ်ီ၏ ြပငပ်တွင ်လုပ်ကုိငေ်ပးသည် ့လူငယ်ေအဂျငစ်ီ�ုံးများ�ငှ

ဝနေ်ဆာငဌ်ာနများလည်း �ိှပါသည်။ South Australia Directory of

Community Services သို ့လာေရာက် လည်ပတ်� ိငုပ်ါသည်။

www.sacommunity.org 

Salisbury သက�်ကးီလအူိမုျား
အသက် (၅၀ ) ေကျာ် သက်�ကီးရွယ်အုမိျားအတွက်

သက်�ကီးဝနေ်ဆာငမ် �များကုိ ရပ်ရွာအေြခြပု  �ငှ် ့ဘုးိဘွားများအား

ေစာင်ေ့�ှာက်ေရးစငတ်ာများတွင ်လုပ်ေဆာငေ်ပးသည်။ လူအများ�ငှ့်

ေတွ�ဆ ံုရန၊် လ�ပ်�ှားမ �များတွင ်ပူးေပါငး်ပါဝငရ်န ်�ငှ့်

ြပဿနာတစ်စံုတစ်ရာအတွက် အေထာက်အပံ့များ �ှာေဖွရန်

ေကာငး်မွနသ်ည် ့ေနရာများြဖစပ်ါသည်။ Jack Young စငတ်ာ

(တယ်လီဖုနး်အမှတ် ၈၄၀၆ ၈၅၈၇) သိုမ့ဟုတ် Para Hills

ဘုးိဘွားများေစာင်ေ့�ှာက်ေရးစငတ်ာ (တယ်လီဖုနး်အမှတ် ၈၄၀၆ ၈၅၈၇)

သိုမ့ဟုတ် Pine Lakes သက်�ကီးဘိုးဘွားများ ေစာင်ေ့�ှာက်ေရးစငတ်ာ

(တယ်လီဖုနး်အမှတ် ၈၄၀၆ ၈၅၁၃) တုိ ့ြဖစ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရး ဝန်ေဆာငမ်�များ
အများြပည်သူ အသံုးြပု � ိငုသ်ည် ့ေဆး�ုံ �စှ်ခု- Lyell McEwin ေဆး�ုံ�ငှ့်

Modbury ေဆး�ုံသည ်Salisbury အနးီတွင ်တည်�ိှပါသည်။ The Royal

Adelaide ေဆး�ုံ �ငှ် ့ အမျိုးသ မီး�ငှ်က့ေလး ေဆး�ုံတုိသ့ည ်Adelaide

တွင ်တည်�ိှပါသည်။ Salisbury အေြခခံကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာက်မ �

စငတ်ာသည် Hollywood Boulevard, Salisbury Downs,

တယ်လီဖုနး်အမှတ် 8281 7644 တွင ်တည်�ိှပါသည်။ တစ်နည်းအားြဖင့်

�ံုးချိနြ်ပငပ် အမိ်တုိငရ်ာေရာက် ဆရာဝနဝ်နေ်ဆာငမ် � လုပ်ငနး် များသည်

မက်ဒကဲီ ကတ်ြပားများ �ိှသူများအတွက် အမိ်တုိငရ်ာေရာက်

ဝနေ်ဆာငမ် �ေပးြခငး် လုပ်ေဆာင�် ိငု�်ပီး တယ်လီဖုနး်အမှတ် ၁၃ ၇၄ ၂၅

တုိ ြ့ဖစ်ပါသည်။

စိတပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ ကျန်းမာေရး ပ့ံပုိးမ�
စိတ်ပိုငး်ဆုငိရ်ာကျနး်မာေရးကုိ အေထာက်အကူြပု သည့်

ဝနေ်ဆာငမ် �လုပ်ငနး်များသည ်ဖုနး်ြဖင် ့ဝနေ်ဆာငမ် �ေပးြခငး် �ငှ် ့အြခား

လုိအပ်သည် ့အ�ကံဉာဏမ်ျားအား လူ�ကီးမငး်၏ ဆရာဝနထ်မံှ

ရ�ိှ� ိငုပ်ါသည်။ အြပည်အ့စံုအား healthdirect.gov.au/mental-health-

helplines တွင ်�ကည်�့� � � ိငုသ်လုိ အြခား ပံုမှန်

အကူအညီေပးေရးလုိငး်များမှာ ေအာက်ပါတုိ ့ြဖစ်ပါသည်-

- Beyond Blue (စိတ်ကျေရာဂါ ပံ့ပိုးမ ��ငှ် ့စိတ်ေသာက ပံ့ပိုးမ �)

1300 22 4636 
- Headspace (အသက် ၁၂-၂၅ �စှ ်အထ)ိ 1800 650 890

- Kids Helpline (အသက် ၁၂- ၂၅ �စှ ်အထ)ိ 1800 55 1800

- QLife (LGBTIQA အကူအညီေပးေရး) 1800 184 527

- PANDA (ကုိယ်ဝနေ်ဆာငစ်ဉ ်စိတ်ေသာက�ငှ် ့စိတ်ကျေရာဂါ

�သစေ�တးလျ) 1300 726 306

- အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများအား အကူအညီေပးေရး အစီအစဉမ်ျား

adultssupportingkids.com.au 
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အလပ်ုအကိငု�ှ်ာေဖွေရး�ငှ့ ်ေလ့ကျင့သ်ငတ်န်းေပးေရး

ဝန်ေဆာငမ်�များ

အလုပ်အကုိင�ှ်ာေဖွေရး �ငှ် ့ေလ့ကျင်သ့ငတ်နး်ေပးေရး 

ဝနေ်ဆာငဌ်ာနများသည်  လုပ်ခလစာရေသာ အလုပ်အကုိငမ်ျား 

�ှာေဖွရာတွင ်ကူညီ ေပး� ိငုသ်ည်။ ဝနေ်ဆာငဌ်ာနများသည် 

သငတ်နး်ေပးြခငး်၊ ကုိယ်ေရးဖုိင ်ေရးသားေပး ြခငး် �ငှ် ့

အငတ်ာဗျူ းေမးြမနး်ေရး 

စွမ်းရည်များ�ငှ်ပ့တ်သက်၍အ�ကံေပး� ိငုသ်ည်။ ေဒသဆုငိရ်ာ 

စာ�ကည်တုိ့က်၊ လူမ ��အသုက်ိအဝနး်ဆုငိရ်ာ စငတ်ာများ သုိမ့ဟုတ် 

လူငယ်လူရွယ် စငတ်ာများ တွင ်လက်�ိှလုပ်ေဆာငေ်သာ 

အစီအစဉမ်ျား အေ�ကာငး် စံုစမ်း� ိငုပ်ါသည်။ တစ်နည်းအားြဖင် ့

Centrelink သည် တရားဝင ်ဝနေ်ဆာငမ် �လုပ်ငနး်များ ၊ 

အလုပ်အကုိငဝ်နေ်ဆာငမ် � ေအဂျငစ်ီများ �ငှ် ့ဘ�ာေရး 

အကူအညီအတွက် ရည ်��နး်ကုိးကားစရာ တစ်ခုလည်း ြဖစ်ပါသည်။

Polaris စငတ်ာ

The Polaris Centre သည် တီထငွဆ်နး်သစ်ြခငး် �ငှ် ့

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် စငတ်ာြဖစ ်�ပီး ေဒသေြမာက်ပိုငး်�ိှ 

အေသးစားမှ အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် 

လုပ်ငနး်စတငရ်န ်အကူအညီ၊ အ�ကံဉာဏ ်�ငှ် ့သငတ်နး်များ 

ေပးအပ်ြခငး်တုိ ရ့ည်ရွယ်ပါသည်။ အချက်အလက် ပိုမို ရ�ိှလုိပါက 

တယ်လီဖုနး်အမှတ် ၈၂၆၀ ၈၂၀၅ သု ိဆ့က်သွယ်� ိငုပ်ါသည်။

ေကာငစီ်တွင ်Salisbury အား လူတုိငး်အတွက် ရယူသံုးစွဲခွင့် ပိုမို 

ရ�ိှေစရန်  အလုံးစံု ပူးေပါငး်ပါဝငေ်သာ မဟာဗျူ ဟာေြမာက် 

အစီအမံတစ်ခု�ိှပါသည်။ လူ (၅) ဦးအနက် (၁) ဦးသည် မသနစ်ွမ်းမ �ြဖင့် 

ေနထုငိေ်နရပါသည်။ ထု ိေ့�ကာင် ့ဤ မဟာဗျူ ဟာသည်  လမ်းများေပါ်၊ 

အေဆာက်အဦးများ ၊ ဝဘဆု်က်ိများ ၊ ရပ်ရွာအေြခြပု 

အစီအစဉမ်ျား�ငှ့် အေတွးအေခါ်များ�ငှ့် ဆက်စပ်သည့်  

အတားအဆးီများ ဖယ်�ှားရန ်ရည်ရွယ်ပါသည်။ အချက်အလက်များ 

ပိုမိုရ�ိှလုိပါက တယ်လီဖုနး် အမှတ် 8406 8390 သုိ ့ေခါ်ဆုိ� ိငုပ်ါသည်။

ေစျးဝယြ်ခငး်�ငှ် ့အပန်းေြဖအနားယြူခငး်
ဟငး်သးီဟငး်ရွက်များ�ငှ့်  တစ်ကိုယ်ေရ အသုးံ အေဆာငမ်ျား အတွက် 

ေစျးဝယ်ထက်ွရန် အတွက် �မ ို �တစ ်� ံတှစ်လျား  

အဆငေ်ြပသင်ေ့လျာ်သည့်  ေရွးချယ်စရာ  နးီနးီနားနား ေစျးဝယ်စငတ်ာ 

(၅၇ ) ခု �ိှပါသည်။  စာတုိက်များ�ိှေသာ ေစျးဝယ် စငတ်ာ�ကီးများမှာ- 

Parabanks ေစျးဝယစ်ငတ်ာ

John Street, Salisbury 

Salisbury ေတာငပုိ်ငး် စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ ဆုစံည်းရာ

စငတ်ာ

Kings Road, Salisbury South 

Ingle Farm ေစျးဝယစ်ငတ်ာ

Walkleys �င့်ှ Montague လမ်းမ�ကီး ေထာင့်, Ingle Farm

Paralowie ပလာဇာ

337 Whites Road, Paralowie 

Hollywood ပလာဇာ

Winzor Street, Salisbury Downs 

Paralowie Village ေစျးဝယစ်ငတ်ာ

Bolivar Road �ှင့် Liberator Drive ေထာင့်, Paralowie

Springbank ေစျးဝယပ်လာဇာ

ရယသူံးုစဲွခွင် ့�ငှ် ့ပူးေပါငး်ပါဝငြ်ခငး်

382-396 Waterloo Corner Road, Burton

Saints Road ေစျးဝယစ်ငတ်ာ

Saints Road �ငှ် ့Main North လမ်းမ ေထာင်,့ Salisbury

Plain SA 5109 

Manor Farm ေစျးဝယစ်ငတ်ာ

4/51 Northbri Avenue, Salisbury East 

Para Hills ေစျးဝယစ်ငတ်ာ

1 Wilkinson Road Para Hills SA 5096 



28

ရာသဦတ ုေြပာငး်လမဲ� ခုိလ �ရံာေနရာ
အပူလ�ိငး်များသည် �သစေ�တးလျတွင ်ပံုမှန ်တုိးလာေလ ့�ိှ�ပီး (၅) 

ရက်အတွငး် အပခူျိနမ်ှာ ၃၅ ဒဂီရီ စငတီ်ဂရိတ် ၊ ယငး်�ငှ် ့အထက် 

သုိမ့ဟုတ်  (၃) ရက်အတွငး် အပူချိနမ်ှာ ၄၀ ဒဂီရီ စငတ်ာဂရိတ် ၊ ယငး်�ငှ် ့

အထက် ြဖစ်ပါသည်။ အပူချိန ်ြမ�င်တ့က်ေနစဉ်အတွငး် 

ေရပံမုနှေ်သာက်ရန၊် ေအးြမ�ပီး အရိပ်ရသည် ့ေနရာများတွင ်ေနရန ်

အေရး�ကီးပါသည်။ ေစျးဝယ်စငတ်ာများ ၊ စာ�ကည့်တုိက်များ �ငှ် ့ လူမ �� 

အသုက်ိအဝနး် စငတ်ာများ  ( ရပ်ရွာအေြခြပု စငတ်ာများ) ကဲသ့ု ိ့

ေလေအးေပးစက် ရ�ိှ� ိငုသ်ည် ့ေနရာများသည် 

ေလေအးေပးစက်မ�ိှသည် ့အမိ်များတွင ်ေနထိငုသ်ူများအား အထးူသြဖင 

အမိ်ရာမဲ့များအား ခုိလ�ံရာေနရာအြဖစ် တည ်�ိှ� ိငုသ်ည်။

ရာသဉီတု အလွနအ်မငး် ဆုးိဝါးြခငး် �ငှ် ့အေရးေပါ် 

အေြခအေနများအတွငး် သတိေပးြခငး် �ငှ် ့အ�ကံဉာဏမ်ျားကုိ  ABC

Radio National  တွငန်ားဆင�် ိငုသ်ည် သုိမ့ဟုတ် အွနလုိ်ငး်တွင ် 

�ကည့်��� ိငုပ်ါသည်။ sa.gov.au/emergencies-and-safety

Salisbury �မ ို �အေနြဖင် ့ေဒသတွငး် လူမ ��အသိုက်အဝနး်အတွငး် 

ေစတနာဝ့နထ်မ်း အခွင်အ့လမ်းများ ဖနတီ်းေပးထားပါသည်။ 

ေစတနာဝ့နထ်မ်း ေနရာလွတ်များအား ေကာငစ်ီ ဝဘဆ်ုက်ိြဖစ်သည် ့

www.salisbury.sa.gov.au/council/volunteering တွင ်

ေ�ကြငာထား�ပီး သုိမ့ဟုတ် လူမ ��အသိုက်အဝနး် ေကာငစ်ီ စငတ်ာ တွင ်

လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား အခမဲ့ ရယူ� ိငုပ်ါသည်။ 

ေစတနာဝ့နထ်မ်းေလ�ာက်ထားရာတွင ်အကူအညီ လုိအပ်ပါက  

ေစတနာဝ့နထ်မ်း ဝနေ်ဆာငမ် � ၊ တယ်လီဖုနး်အမှတ် ၈၄၀၆ ၈၄၇၅ သို 

ဖုနး်ေခါ်ဆို� ိငုပ်ါသည်။

ယဉ်ေကျးမ� �ငှ့ ်အပန်းေြဖြခငး်

အပနး်ေြဖြခငး် ဝနေ်ဆာငမ် �များတွင ်Salisbury, Gawler Street �ိှ 

�ုပ်�ှင�ုံ် ၊ Parafield Airport �ိှ the Classic Jets Fighter ြပတုိက် ၊ 

Mawson Lakes �ိှ  the Adelaide Planetarium ၊ Salisbury �ိှ  the Folk

Museum �ငှ် ့Water Wheel Museum �ငှ် ့St Kilda �ိှ the Tramway

Museum တုိ ့ြဖစ်ပါသည်။

� 

�ိငုင်သံားြဖစ်မ�

�သစေ�တးလျ� ိငုင်သံားြဖစ်ေရး ေလ�ာက်လ�ာပံုစံများအား 

ြပည်ထေဲရးဝန�်ကီးဌာန၊ လူဝငမ် ��ကီး�ကပ်ေရး �ငှ် ့ � ိငုင်သံားြပုေ ရး 

တွင ်ရယူ� ိငုပ်ါသည။် Salisbury �မ ို � � ိငုင်သံားအြဖစ် အသအိမှတ်ြပု မ

အခမ်းအနားများအား တစ ်�စှ်ပတ်လုံး အချိနက်ာလအလုိက် 

ကျငး်ပေလ�ိှ့ပါသည်။ ပိုမို သ�ိှိလုိပါက ေကာငစ်ီ ဖုနး်အမှတ် ၈၄၀၆ 

၈၂၂၂ သု ိဆ့က်သွယ်� ိငုပ်ါသည်။

�ှိခုိးဝတြ်ပုရန ်ေနရာများ

Salisbury သည် ဘာသာမျို းစံု ၊ မတူကဲွြပားသည် ့ယဉေ်ကျးမ � ေပါငး်စံု 

ကုိယ်စားြပု သည် ့လူမ ��အ သိုက်အဝနး်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ 

ဝနေ်ဆာငမ် �များအေ�ကာငး် အချက်အလက်များ ပိုမိုရ�ိှလုိပါက 

လူမ ��အသိုက်အဝနး် ဝနေ်ဆာငမ် �ဆိုငရ်ာ �သစေ�တးလျ( ေတာငပိ်ုငး် ) 

လမ်း��နအ်ား ကုိးကား� ိငုပ်ါသည်။

်

ေစတနာ့ဝန်ထမ်း လပ်ုကုငိြ်ခငး်

ေစတနာဝ့နထ်မ်း လုပ်ကုိငြ်ခငး်သည် အကျိုးေ ကျးဇူး များစွာ 

�ိှပါသည်။ မိတ်ဖွဲ�ရန၊် ေဒသဆိုငရ်ာ လူမ ��အသိုက်အဝနး် �ငှ် ့

ချိတ်ဆက်ရနအ်တွက် အေကာငး်ဆံုးနည်းလမ်းြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုအ့ြပင ်ေလလ့ာစရာ အရည်အချငး်အသစ်များ ဖွံ� �ဖုိးလ ာရန 

�ငှ် ့ယုံ�ကည်မ � တည်ေဆာက်ရန ်�ငှ် ့အချို �သ ူများအတွက် 

အလုပ်အကုိငရ်�ိှရန ်လမ်းစတစ်ခု ြဖစ ်� ိငုပ်ါသည်။ 



အမ �ိက်ပံုးများအား ထား�ိှသင်ပ့ါသည်။ အမ �ိက်ပံုးများအား  

အဖုံးဖွင်သ့ည့်ဖက်ကုိ  လမ်းဖက်သုိ မ့ျက်�ာှမ �လျက်  တစ်ခု �ငှ့် တစ်ခု 

အနည်းငယ်ခွာ၍ ထား�ိှရမည်- အဖုံးကုိ ပိတ်ထားရလိမ့်မည်။ 

အရငး်အြမစ်များ အသုးံချေရး စငတ်ာများ  
လမ်းေဘးသမိ်း အမ � ိက်ပုံးများအတွငး် ပစ်၍ မရ� ိငုသ်ည့် 

ပစ�ည်းများအား Salisbury �မ ို �ေနလူထု အေနြဖင့် လ�ဒါနး်� ိငုရ်န၊် 

ြပနလ်ည်အသံုးြပု ချပစ �ည ်းြပု လုပ် � ိငုရ်န�်ငှ့် စွန် ့ပစ်ရနအ်တွက် 

အရငး်အြမစ်များ အသုးံချေရး စငတ်ာ (၂ ) ခု - Edinburgh North �င့်ှ 

Pooraka �ိှပါသည်။ အရည်အေသွးြမ�င့် အမိ်သံုးကုန် ပစ �ည ်းများ ၊ 

အေဆာက်အဦးများ �ငှ့် ဉယျာဉ်သုးံ ပစ �ည်းများ၊ အလီက်ထေရာနစ် 

စွန် ့ပစ်ပစ �ည ်းများ၊ ကားဘက်ထရီအိုးများ၊ အေထေွထွ 

စွန် ့ပစ်ပစ �ည ်းများ ၊ ဉယျာဉထ်က်ွ ြဖတ်ည �ပ်အကုိငး်အခက် 

အစုအပံ ု�ကီး�ကီးမားမားများ �ငှ် ့အ��ရာယ်�ိှေသာ 

စွန် ့ပစ်ပစ�ည်းများအား အဆုပိါစငတ်ာများတွင် စနစ်တကျ 

စွန် ့ပစ ်� ိငုပ်ါသည်။ စငတ်ာတစ်ခုချငး်စီတွင် လက်ခံသည့် ပစ �ည ်းများ�ငှ

စပ်လျဥ်းသည့် စွန် ့ပစ်ခ ကုနက်ျစရိတ် အေသးစိတ်အား NAWMA

ဝက်ဘဆ်ိုက်တွင် ရ�ိှ� ိငုပ်ါသည်။

ထုထည်�ကီး စွန ့်ပစ်ပစ�ည်း လာေရာကသ်ယေ်ဆာငေ်ပးြခငး် 
Salisbury �မ ို �တွင် �မ ို �ေနလူထအုတွက် ထထုည ်�ကီးစွန် ့ပစ်ပစ �ည ်းများ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ဘ�ာေရး�စှ်တုိငး် �စှ ်�ကိမ် အခမ့ဲ 

ေဆာငရွ်က်ေပးသည်။ �မုိ �ေနလူထအုေနြဖင် ့

ဘ�ာေရး�စှ်တစ ်�စှ်စီတုိငး် ဝနေ်ဆာငမ် � �စှ ်�ကိမ် ရ� ိငုသ်ည်- 

၁။ ေဘာက်ချာစနစ်- ယငး်စနစ်သည် အရငး်အြမစ်များ ြပနလ်ည် 

အသုးံြပုြခ ငး် စငတ်ာများအား အခမ့ဲ ရယူသုးံစွဲခွင့် ေပးထားပါသည်။

၂။  သယ်ယူရနခ်က်ခဲသည့် စွန် ့ပစ်ပစ �ည ်း အမိ်တုိငရ်ာေရာက် 

သယ်ယူေပးြခငး် ဝနေ်ဆာငမ်�- ယငး်ဝနေ်ဆာငမ်�သည် 

�မ ို �ေနလူထအုား အ�ှည် �စှ်ကုဗမီတာ  အမိ်တုိငရ်ာေရာက် 

သယ်ယူေပးြခငး်ကုိ �ကုိ တငရ်က်ချိနး်မှာယူ� ိငု�်ပီး  

ရက်ချိနး်ေတာငး်သည့်အချိနမ်ှ ေလးပတ်အတွငး် 

စွန် ့ပစ်ပစ �ည ်းကုိလာေရာက်သယ်ေဆာငေ်ပးသည်။ 

အချက်အလက်များ ပိုမို ရ�ိှလုိပါက သုိ မ့ဟုတ်  သင်၏့ နယ်ေြမတွင် 

အမ �ိက်ပံုးများ သမိ်းဆည်းေပးသည့်ေန ရ့က်ြပထားသည့် ြပက�ဒန်ိ 

အေ�ကာငး် သ�ိှိလုိပါက Salisbury �မို � ၊ ဖုနး်အမှတ် ၈၄၀၆ ၈၂၂၂ 

သုိ ့မဟုတ် Northern Adelaide Waste Management Authority၊ 

ဖုနး်အမှတ် ၈၂၅၉ ၂၁၀၀ သုိ ဖု့နး်ေခါ်ဆု�ိ ိငုပ်ါသည်။ 

အြခားအချက်အလက်များအတွက် www.salisbury.

sa.gov.au/services/waste-and-recycling သုိ ့မဟုတ်

www.nawma.sa.gov.au သု ိလ့ာေရာက်လည်ပတ်� ိငုပ်ါသည်။

Salisbury တွင် အမ�ကိ် လာေရာက်သိမ်းဆည်းေပးြခင်း

Authority (NAWMA) တစ်ေလ�ာက် Salisbury �မို �သည်

လ�ူကးီမငး် ေပးေဆာငရ်သည့်ေကာငစီ်ခန်ွ၏

တစ်စတိတ်စ်ေဒသအြဖစ် အမ�ိက်များအား အခမ့ဲ

စွန ်ပ့စ်ေပးပါသည်။ အမ်ိသုးံအမ�ိက်အားလံုးကို

လာေရာကသ်မ်ိးဆည်းရန်အတကွ်

ဘးီတပ်အမိ�က်ပုံးများတွင် ထည့်ထားရမည်။
သင်အ့ေနြဖင့် အသုးံြပု� ိငုသ်ည့် ဘးီတပ် အမ � ိက်ပုံး သုးံမျိုး �ှိ�ပီး 

အမ �ိက်ပံုး တစ်ခုစီအတွက် အမ �ိက်အမျို းအစားေပါ် မူတည ်�ပီး 

ထည်�့ ိငုပ်ါသည်- 

၁။ အနေီရာငအ်ဖုံးြဖင့်  အမ �ိက်ပံုး အေသးမှာ  အေထေွထွ အမိ်သုးံ 

အမ �ိက်များ ထည်ရ့န် ြဖစ ်�ပီး NAWMA က တစ်ပတ် တစ်ခါ 

သမိ်းဆည်းေပးပါသည်။  

၂။ အဝါေရာငအ်ဖုံးြဖင့် အမ �ိက်ပံုးမှာ ပလတ်စတစ် ဗူးခံွများ၊ သဗူံးများ ၊ 

စာရွက်များ ၊ ဖနြ်ဖင့် ြပုလ ုပ်ထားသည့် ပနး်အုးိများ၊  ဖနပ်ုလငး်များ ၊ 

ဗူးခံွများ �ငှ့် စက� ူ ဗူးခံွများ အစ�ိှသြဖင့်  ြပနလ်ည်အသံုးြပု � ိငုသ်ည့် 

ပစ �ည ်းများ အတွက် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါပစ �ည ်းများအား ြပနလ်ည် 

အသံုးြပု � ိငု�်ပီး ဆိုလုိသည်မှာ စုေဆာငး်ြခငး်၊ အမျို းအမည် ခဲွြခားြခငး် 

�ငှ့် အြခားပစ �ည်းများ ြပုလ ုပ်ရန် ထေုချြခငး်များ 

လုပ်ေဆာင�် ိငုပ်ါသည်။ အဆိုပါ အမ �ိက်ပံုးအား NAWMA မှ �စှ်ပတ် 

တစ်ခါ သမိ်းဆည်းပါသည်။  

၃။ အစိမ်းေရာငအ်ဖုံးြဖင့် အမ � ိက်ပံုးအား  စား�ကငး်စားကျနမ်ျား�ငှ့်  

ဉယျာဉသ်ုးံ  အမ � ိက်များ အပါအဝင် အစားအစာများ �ငှ့်  �သဂစ်နစ် 

အမ �ိက်များ အတွက် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အမ �ိက်ပံုးအား 

�စှ်ပတ်တစ်ခါ သမိ်းဆည်းမည်ြဖစ ်�ပီး အဝါေရာငအ်ဖုံး အမ �ိက်ပံုးကဲသ့ုိ ့ 

အလှည်က့ျ စနစ်ြဖင့် သမိ်းဆည်းမည်ြဖစ်ပါသည်။ အမ �ိက်ပံုး 

အလွတ်များအား အခမ့ဲ ရယူ� ိငုေ်သာ်လည်း   မှတ်ပံုတငရ်မည်။ 

အစိမ်းေရာငအ်မ �ိက်ပံုအား ရယူလုိပါက NAWMA ၊ ဖုနး်အမှတ် ၈၂၅၉ 

၂၁၀၀ ထံ ဆက်သွယ်� ိငုပ်ါသည်။  

အစိမ်းေရာငအ်ဖုံးပါ အမ � ိက်ပုံးအတွငး်သုိ ့စား�ကငး်စားကျနမ်ျား 

စုေဆာငး်ရန် မီးဖုိေချာငသ်ုးံ အတ်ိများအား အစိမ်းေရာငအ်ဖုံးပါ 

အမ �ိက်ပံုး�ငှ်အ့တူ ေပးထားပါသည်။ လက်�ိှသံုးေနသည့် အစိမ်းေရာင် 

အမ �ိက်ပံုး�ငှ့် အတူအသံုးြပု ရန်  အတ်ိ သုိ မ့ဟုတ် ပံုးတစ်ခုခု 

လုိအပ်ပါက Salisbury Community Hub ၊ အမှတ် 34 Church Street,

Salisbury တွင ်လာေရာက်ယူေဆာင�် ိငုပ်ါသည်။

အေရး�ကီး သတေိပးချက်  

ယငး်တို အ့ား သမိ်းဆည်းမည့် ေန ့နနံက် ၇ နာရီ မတိုငမ်ီ 

အမိ်ေ� ှ � အြပငဘ်က် လမ်းမ�ငှ့် နးီသည်ေ့နရာတွင်  

The Northern Adelaide Waste Management 
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Welcome to Salisbury



34 Church Street, Salisbury SA 5108

   www.salisbury.sa.gov.au      8406 8222      city@salisbury.sa.gov.au 

    @cityofsalisbury
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