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 البلدية الطوارئ و بمجلسب االتصالمعلومات 

 

 ارقام الطوارئ

 000      اإلسعاف، الشرطة، االطفائية –الطوارئ 

 

  41 44 44        )لغير الطوارئ(دائرة الشرطة 

 

 41 41 44       للرعاية في االزماتخط المساعدة 

 ذين بحاجة لمساعدةخدمة مجانية من خالل الهاتف تقدم المعلومات واإلرشاد لالفراد ال

 

 41 44 44         () حبل النجاة

 خدمة مجانية من خالل الهاتف تقدم المعلومات واإلرشاد لالفراد الذين بحاجة لمساعدة

 

 41 41 11        ساعة( 42)طوارئ الكهرباء 

 

 4800 808 621        ساعة( 42)طوارئ الغاز 

 

 41 44 21        خدمة معلومات السموم

 

 4100 881 424       ساعة( 42) طوارئ الماء/المجاري

 

 8212  4014  )طوارئ ما بعد ساعات العمل الرسمي(خدمة طب االسنان في جنوب استراليا 

 

 4800 022 222     ()الصحة المباشرة االسترالية 

 مما يمكنكم عمله للحصول على مشورة مجانية عند شعوركم بالمرض وعدم تأكدكم

 

 البلدية ارقام هواتف مجلس

عصرا، من االثنين الى الجمعة،  0388صباحا وحتى  03:8. ساعات دوامنا الرسمي من اتصالكم بنانريد تيسير عملية 

 باستثناء أيام العطل الرسمية.

 

 2048 2888    مركز خدمة العمالء

 2048 2958   )لضعاف السمع( 

 2048 2888 عات الدوام الرسميخدمات المجلس بعد سا

 موقع االنترنت: 

 ايميل: 

 

 

 

 

http://www.salisbury.sa.gov.au/
http://www.salisbury.sa.gov.au/
http://www.salisbury.sa.gov.au/
mailto:city@salisbury.sa.gov.au
mailto:city@salisbury.sa.gov.au
mailto:city@salisbury.sa.gov.au


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 بري مرحبا بكم في سولز

تحتل هي كيلومتر الى الشمال من أدياليد، و 50على بعد  الواقعة مدينة سولزبري في جدد اانكيسرنا ان نرحب بكم س

، ‘لوفتي’جبل ة لسلسوسفوح  ‘بارا’الى هضبة ‘ سانت فنسنت’تمتد من سواحل خليج  ، حيثكيلومتر مربع 161مساحة 

 الثين الف نسمة.مائة وث حواليحيا سكنيا ويسكن فيها  5:وهي تشمل 

تشتهر مدينتنا على المستوى الوطني كمدينة ريادية في نطاق من الصناعات منها الدفاع وااللكترونيات والتكنولوجيا، هذا 

والمحميات الطبيعية والبحيرات الجميلة متنزهات باإلضافة الى كونها مركزا للتصنيع والتوزيع والخزن. توجد العديد من ال

مركزا ترفيهيا وناديا  05ان يستكشفوها ويستمتعوا بجمالها. تضم المدينة اكثر من  هاوزوار لمنطقةاان كالتي يمكن لس

 .الممتازةومكتبات عامة ومجمع سينما والعديد من المطاعم والفنادق  ةجتمعيمكز اقية ومرومرافق تسو  

لمسنين ودروس في اللغة والقراءة والكتابة ل خدمات وبرامج لمجتمع المدينة المتنوع، منها برامج ثقافيةيقدم مجلس البلدية 

ر فرص للعمل التطوعي. باإلضافة الى ذلك، فإن خدمة سولزبري للمكتبات العامة تحتوي على مواد باللغات العربية يوفتو

 والصينية واإليطالية والهولندية والخمير واأللمانية واليونانية واالسبانية والهندية والفيتنامية. 

 جتمعيةمالمراكز ال

، وتختلف هذه المنطقة انكمراكزنا المجتمعية اماكن متنوعة وحيوية، حيث يقدم كل مركز نطاقا من البرامج لس تمثل

 البرامج من مركز الى مركز ويتم تغييرها كل فصل، ولكنها وبصورة عامة تشمل ما يلي3

 تدريس الكمبيوتر والتكنولوجيا  تعليم اللغة والقراءة والكتابة  دوية وفعاليات صناعات ي

 ترفيهية

  الشخصية ةسيربيان الكتابة 

 ومشورات في البحث عن عمل

  الطهيفي دروس  مجموعات لعب لألطفال 

  برامج اللياقة البدنية  مجموعات دعم االسرة 

   نصائح المعلومات ولل ندوات

 صحيةال

 يرجى زيارة احد مراكزنا لمعرفة المزيد

 مواقع المراكز المجتمعية

 لعنوانا  رقم الهاتف مجتمعيالمركز ال

 ‘باكستر رود’المركز المجتمعي في 

 ‘بيرتن’المركز المجتمعي في 

 ‘موريال’المركز المجتمعي في 

http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/Bagster_Road_Community_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/Burton_Community_Centre


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 ‘كسوباد’مركز 

 ‘بوراكا فارم’المركز المجتمعي في 

 ‘سولزبري أيست’في  وارمركز الج

 ‘موسن’مركز 

 لمشاريع شباب سولزبري 40اثني عشر مركز 

 سنة( 40الى   24)من عمر 

 سنة( 05)اكبر من عمر  ‘جاك يونغ’مركز 

 سنة( 05)اكبر من عمر  ‘بارا هيلز’مركز 

 العامةخدمات المكتبات 

لمطالعة والتعلم لتعارف والأماكن مناسبة إللتقاء أناس من جميع االعمار والجنسيات المكتبات العامة في سولزبري 

ولعب  DVDوالحصول على المعلومات. بإمكان الساكنين في المنطقة استعارة الكتب والتسجيالت الموسيقية واقراص 

طباعة واستنساخ، او المشاركة ببرامج خدمات مجانية و انترنت ةخدم . بإمكانكم استخدامالمختلفة األطفال واأللعاب

 ألطفال ونوادي الكتب. ل حكاياتمثل برنامج العطلة المدرسية وفترة العديدة المكتبات العامة 

ديهم ل الذين فراداالإن من أي مكتبة عامة في الوالية. المواد من االشتراك مجاني ويتيح لالعضاء استعارة الكتب وغيرها 

بواسطة خدمة المكتبة  وذلك هممواد المكتبة الى منازلتوصيل من مستحقي  واقيود تحد من حركتهم وتنقلهم ربما يكون

 للحصول على المزيد من المعلومات. 1258 1422الرقم اتصلوا على  العامة المنزلية المجانية.

على العديد  ةدقاصمية. لدى كاتب العدل صالحية المجان (.J.P) سولزبري خدمة كاتب عدل العامة في مكتباتالكما تقدم 

 . 1258 1428من الوثائق الرسمية. ليس من الضروري حجز موعد. لمعرفة األوقات والمواقع اتصلوا على الرقم 

ات حول المكتبات العامة. بإمكانكم االطالع على البرامج واالنشطة مصدر ممتاز للمعلوم websiteاالنترنت موقعنا على 

 امور أخرى كثيرة.االطالع على الموجود على االنترنت و فهرسناالقادمة والبحث عن مادة معينة في 

 

http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/Morella_Community_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/The_Paddocks_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/Pooraka_Farm_Community_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/Salisbury_East_Neighbourhood_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/The_Mawson_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/Twelve25_Salisbury_Youth_Enterprise_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/Jack_Young_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/Para_Hills_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 مواقع المكتبات العامة وساعات العمل

 العنوان رقم الهاتف ساعات العمل الفرع

عصرا،  0:45-صباحا 8:45األربعاء ويوم الجمعة االثنين الى  ‘ لن بيدل’مكتبة 

-صباحا 8:45مساء، السبت  1:55-صباحا 8:45الخميس 

 عصرا 2:45-ظهرا 2:45عصرا، االحد  4:45

عصرا، الثالثاء  0:55-صباحا 8:45االثنين واألربعاء   ‘موسن ليكس’مكتبة 

-صباحا 8:45مساء، الجمعة  0:55-صباحا 8:45والخميس 

عصرا، االحد  2:55-صباحا 25:55عصرا، السبت  0:55

 عصرا 0:55-ظهرا 4:55

عصرا،  0:45-صباحا 8:45االثنين الى األربعاء ويوم الجمعة   ‘بارا هيلز’مكتبة 

-صباحا 25:55السبت  مساء، 0:55-صباحا 8:45الخميس 

 ظهرا، االحد مغلقة 2:55

سولزبري ’مكتبة 

 ‘ويست

عصرا،  0:45-صباحا 8:45االثنين الى األربعاء ويوم الجمعة 

-صباحا 8:45مساء، السبت  1:55-صباحا 8:45الخميس 

 ظهرا، االحد مغلقة 24:45

عصرا،  0:45-صباحا 8:45االثنين الى األربعاء ويوم الجمعة  ‘نجل فارمإ’ مكتبة

-صباحا 8:45مساء، السبت  1:55-صباحا 8:45الخميس 

 عصرا 2:45-ظهرا 2:45عصرا، االحد  4:45

 

 المرافق الرياضية

أيام في  7ن الرياضة واألنشطة الترفيهية نواح مهمة من الحياة اليومية في سولزبري. مراكزنا الترفيهية مفتوحة إ

 علم أمور جديدة.تلتسلية ووا عامتستاال ألجللكم تقدم نطاقا واسعا من البرامج المصممة هي األسبوع، و

وكرة القدم والكريكت الداخلي واالسكواش وكرة المضرب  كرات الخشبيةتتضمن برامجنا كرة السلة وكرة الشبكة وال

 كرة المنضدة والكرة الطائرة والسباحة والتنس.و وجيم االطفال والريشة والجمناستك والفنون الدفاعية والتزلج

http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries/Hours_and_Locations/Len_Beadell_Library
http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries/Hours_and_Locations/Mawson_Lakes_Library
http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries/Hours_and_Locations/Mawson_Lakes_Library
http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries/Hours_and_Locations/Para_Hills_Library
http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries/Hours_and_Locations/Salisbury_West_Library
http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries/Hours_and_Locations/Salisbury_West_Library
http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries/Hours_and_Locations/Ingle_Farm_Library


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 مواقع المراكز الترفيهية

 العنوان رقم الهاتف لمركز الترفيهيا

 ‘بارافيلد غاردنز’المركز الترفيهي في 

 ‘إنجل فارم’المركز الترفيهي في 

 المركزالترفيهي في سولزبري

 

 والمحميات الطبيعية متنزهاتال

والمالعب التي يمكن للسكان الجميلة والمحميات الطبيعية والبحيرات  متنزهاتالعديد من التضم مدينة سولزبري 

ومحمية طبيعية  امتنزه 1:8تفتخر مدينة سولزبري بإحتوائها على اكثر من  وللزائرين استكشافها واالستمتاع بها. 

 .يمشتال ممراتكيلومتر من  08وأكثر مما مجموعه 

ليتل ’ ممراتفي العديد من المحميات الطبيعية وحول البحيرات منها الهوائية  وركوب الدراجات يمشتلل تم تعبيد ممرات

العديد من متنزهاتنا األكبر تحتوي ‘. لينير بارك دراي كريك’ومتنزه ‘ كورنا بارك’في متنزه ‘ وودليباري’ ممرو‘ بارا

 .االستخدام مساحة على مالعب آمنة لألطفال وأماكن خاصة للنزهات وشوايات مجانية

مخلفات  ورفع فينظالت كر أصحاب الكالب انه يتوجب عليهميتم توفير أكياس للكالب في كل متنزه، ومن المهم ان يتذ

ت الكالب العديد من المحميات والمساحات الخضراء المفتوحة توجد باإلضافة الى متنزهاعامة. الماكن األكالبهم في 

صباحا. اطرقوا على هذا  1:55و  مساء 8:45التي يمكن اصطحاب الكالب فيها بدون سلسلة وذلك ما بين الساعة 

 لإلطالع على خريطة توضح المتنزهات القريبة منكم والتي يسمح بدخول الكالب اليها. hereالرابط 

 المتنزهات الرئيسية

 العنوان اسم المتنزه

  ‘هاري باوي’محمية 

  ‘كاريزبروك’متنزه 

  ‘بيتمان’متنزه 

  ‘يونيتي’متنزه 

 متناول األطفال المعاقين المستخدمين للكراسي المتحركةبمالعب 

 ‘ ووترشيد’بحيرة 

 ‘ ووترشيد’كافيتريا ومركز مناسبات 

 ‘منغروف’ وممر‘ سانت كيلدا’ملعب 

http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community/Sports_and_Recreation/Recreation_Centres/Parafield_Gardens_Recreation_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community/Sports_and_Recreation/Recreation_Centres/Ingle_Farm_Recreation_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community/Sports_and_Recreation/Recreation_Centres/Salisbury_Recreation_Precinct
http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Pets_and_Animals/Dogs/Dog_Friendly_Parks
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Parks_and_Reserves/Harry_Bowey_Reserve
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Parks_and_Reserves/Carisbrooke_Reserve
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Parks_and_Reserves/Pitman_Park
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Parks_and_Reserves/Unity_Park
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Environment/Wetlands_and_Water/Watershed_Sustainability_Precinct


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 وسط الطبيعة الريفية يشر للتمممو اطفال ملعب مغامرات

 ‘كسوباد’محمية وبحيرة 

 ‘كورنا’متنزه 

 للسكان االصليينالتاريخي ‘ وودليباري’ ممر

 

 

 

 جمع النفايات في سولزبري

ذات  بها الخاصةالنفايات مجانا. يجب وضع جميع النفايات في الحاويات  تفريغ حاوياتتقوم بلدية مدينة سولزبري ب

 العجالت لكي يتم جمعها.

 م استخدام كل حاوية لنوع معين من النفايات:توجد ثالثة أنواع من الحاويات ذات العجالت التي يمكنكم استخدامها، حيث يت

مثل القناني البالستيكية والعلب المعدنية مختلفة مواد  راء ذات الغطاء األصفر تستخدم في إعادة تدويرالحاوية الخض 2

والقناني الزجاجية والكرتون والورق المقوى. ان هذه المواد قابلة إلعادة التدوير، مما يعني  مرطباناتوالورق وال

تفريغ هذه الحاوية مرة كل البلدية ب تقومانها يتم جمعها وفرزها وسحقها ألجل استخدامها في صنع أشياء أخرى. 

 أسبوعين.

تفريغها مرة ب تقوم البلدية يات المنزلية االعتيادية واالحاوية الخضراء األصغر حجما ذات الغطاء األحمر تستخدم للنف 4

  كل أسبوع.

م للحشائش وأوراق الشجر وللنفايات الخضراء األخرى من الحديقة، وهي حاوية حاوية يمكن شراؤها وتستخد 4

تفريغ حاوية إعادة التدوير  موعدخضراء كبيرة ذات غطاء اخضر، ويتم تفريغها مرة كل أسبوعين بالتناوب مع 

 ذات الغطاء األصفر. يتم تفريغ هذه الحاوية مجانا، ولكن يجب ان يتم تسجيلها. 

  

 مالحظة مهة

ها فيه. تفريغي يتم ذاليوم ال صباحمن  0:55جب وضع حاويات النفايات على الرصيف خارج واجهة بيتكم قبل الساعة ي

ك مسافة قصيرة رالرصيف بحيث تكون فتحة غطائها من جهة الشارع، ويجب ت حافةبالقرب من يجب وضع الحاويات 

 ا.غلقم الحاوية يجب ان يكون غطاء – الحاويات المتجاورة بين

 

 جمع خاص للنفايات: النفايات الصلبة

، فإن مثل قطع األثاث واألجهزة الكهربائية او االلكترونيةوتريدون التخلص منها بحاجة اليها  ستمإذا كانت لديكم أشياء ل

 لديكم خيارين من ناحية جمع النفايات الصلبة:

حمولة مقطورة ب السماحو ألبلدية، تابعة لالى محطة نقل النفايات ال مجانا ولدخوفر للسكان الي –نظام القسائم  .2

 واحدة في السنة.

http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Parks_and_Reserves/St_Kilda
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Parks_and_Reserves/The_Paddocks_Reserve
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Environment/Wetlands_and_Water/Wetlands/Wetlands_Locations/Kaurna_Park_Wetlands


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

دوالر، يمكنكم ان تحجزوا مقدما وقبل مدة يمكن ان تصل الى شهر واحد ألجل ان  25في مقابل رسم مقداره  .4

 يتم جمع النفايات الصلبة من منزلكم. 

لحدائق وعن اوقات جمعها، اتصلوا وإعادة التدوير ونفايات األجل الحصول على معلومات حول النفايات المنزلية 

 . 2155 222 552 المجانيعلى الرقم ( )أدياليد إلدارة النفايات  يهاتفيا بسلطة شمال

 

 العيش في سولزبري

لكي تكون حياتكم هنا ممتعة وحافلة،  اإلعتماد عليهاهنالك العديد من األمور األخرى التي ستكونون بحاجة لمعرفتها و

 معلومات االتصال الرئيسية لمساعدتكم في بحثكم. كما ان بإمكانكم أيضا تنزيل دليل المجتمعلذلك وفرنا لكم 

 . 

 

 المدارس ومراكز رعاية األطفال

مختلفة من خيارات  مركزا لرعاية األطفال، وهي تقدم اشكاال 45مدرسة حكومية وأهلية و  22 في سولزبري توجد

 رقمالعلى مجانا التعليم الديني واالكاديمي. للمزيد من المعلومات اتصلوا بوزارة التعليم وخدمات األطفال 

 .االنترنت او زوروا موقع  8244 422 892

 نقل العموميال

تتمتع مدينة سولزبري بخدمات نقل عمومي جيدة حيث تصلها وتتشعب منها شبكة قطارات وحافالت الى أدياليد والى 

لإلطالع على الجداول الزمنية والحصول على معلومات أخرى اتصلوا بخط معلومات أداليد  مراكز ضواحي أخرى.

 ..ت االنترناو زوروا موقع  2884 8444مترو على الرقم 

 برامج الشباب

سرهم. كما يوجد أيضا عدد من أسنة وكذلك دعم  40و  24تقام في سولزبري عدة برامج لدعم الشباب ما بين عمر 

للحصول على المعلومات اتصلوا  .يةالتي تدار بمعزل عن مجلس البلدوالدوائر والخدمات المعنية بشؤون الشباب 

 .2048 2988خدمة المعلومات المجتمعية في سولزبري على الرقم ب
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 خدمة الشيخوخة اإليجابية

عارف إلتاحة المجال لاللتقاء والتوذلك  ،سنة 05اكبر من  خدمة الشيخوخة اإليجابية مراكز مجتمعية لمن هم بعمر وفرت

تتمثل هذه المراكز  ل على الدعم المطلوب لحل المشاكل التي ربما تصادفهم.لحصووالمشاركة في أنشطة مختلفة وا

 .2859 8984هاتف  –‘ بارا هيلز’ومركز ، 1401 0418هاتف  –‘ جاك يونغ’بمركز 

 الخدمات الصحية

الى  ، هذا باإلضافة‘مودبري’ومستشفى ‘ اليل ماكيون’توجد مستشفيتان حكوميتان في المنطقة الشمالية، وهما مستشفى 

مركز الرعاية الصحية األولية في سولزبري يقع ومستشفى النساء واألطفال في مدينة أدياليد. ‘ رويال أدياليد’مستشفى 

 .2828 4800هاتف  –‘ هوليوود بوليفارد، سولزبري داونز’في 

 خدمات التوظيف والتدريب

فإن مجلس البلدية يدير خدمة  وعلى وجه الخصوصإن  لخدمات التوظيف والتدريب تمثيل جيد في سولزبري، 

وتلقي التدريب والقيام بالعمل التطوعي، وذلك من خالل مركز المهن مجتمعية مجانية للمساعدة في البحث عن العمل 

 .8244 885 588 هاتف –‘ جون ستريت، سولزبري’وتطوير القوى العاملة الكائن في 

 المواطنة

تقام مراسم . 24 21 15هاتف  –لى استمارة طلب من وزارة الهجرة لكي تصبح مواطنا استراليا بإمكانك ان تحصل ع

ة خالل العام. للحصول على المزيد من المعلومات اتصلوا فمنح الجنسية االسترالية  في مدينة سولزبري في أوقات مختل

 .2048 2888بمجلس البلدية على رقم الهاتف 

 أماكن العبادة

تمثيل للعديد من األديان والمعتقدات. للمزيد من المعلومات حول  فيها ث يوجدإن سولزبري مدينة متنوعة الثقافات، حي

أي من هذه الخدمات اطلعوا على دليل معلومات المجتمع او اتصلوا بخدمة استعالمات مجتمع سولزبري على رقم 

 . 2048 2988الهاتف 

 العمل التطوعي

هذا باإلضافة ، المحلي كمروابط مع مجتمعالجديدة وتوثيق  يمكن ان يكون العمل التطوعي سبيال ممتازا إلقامة صداقات

وربط افراد المجتمع لعمل التطوعي، لوبناء الثقة بالنفس. تقوم مدينة سولزبري بتنسيق برنامج الى تنمية مهارات جديدة 

زبري المحلي مع نطاق من الفرص التي تتراوح من العمل في مطبخ الى االرشاد السياحي في منطقة بحيرات سول

مزيد من المعلومات اتصلوا بمنسق خدمة العمل التطوعي على رقم حصول على اللل كثيرة في ما بينهما.أخرى واعمال 

 .2048 2049الهاتف 
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