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 و عاجل بلدیهمعلومات شماره های تماس کونسل/

 

 تماس های عاجل

                                          امبوالنس، پولیس ، اطفایه -عاجل
 

             ادارۀ پولیس ) نه عاجل( 
 

                                                                      شمارۀ تیلفون مواظبت بحران   
 

 ،ت رایگان تیلفوني برای اشخاصیکه به کمک ضرورت دارندخدمیک 

 دارد عرضه می معلومات و مشورت
 

                                                          حیاتلین یا شمارۀ 

 

 ،یک خدمت رایگان تیلفوني برای اشخاصیکه به کمک ضرورت دارند

 معلومات و مشورت عرضه می دارد
 

                                        (ساعته 42)شمارۀ عاجل برق  
 

                              ساعته( 42شمارۀ عاجل گاز )
 

             مسم  تخدمت معلوماتی زهریا  
 

                 ساعته( 42آب/ بدرفت )شمارۀ عاجل 
 

     ) بعد ازوقت رسمی( آسترالیای جنوبی/ SAخدمت عاجل دندان شمارۀ 
 

                     شمارۀ صحت مستقیم آسترالیا

  نمیباشید که چی کنید  نئهرگاه احساس مریضی می نمائید ومطممشورۀ رایگان 
 

  تماس های کونسل یا بلدیه

 روزهای عصر از 5صبح تا  03:8 ما میخواهیم تماس شما را به صحبت کردن با ما سهل بسازیم. دفتر ما از ساعت 

 کار می کند یا بازاست غیراز روز های رخصتی عمومی. دوشنبه الی جمعه

 

      مراجعینمرکز  

TTY    برای کسانیکه عیب شنوایی دارند(یا ) لین تیلفونی    

  ای خدمات کونسل یا بلدیهبر  بعد از وقت رسمي شمارۀ تیلفون

     ویب: 

  ایمیل /تماس الکترونیکی:

 

 

 

 

 

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


 
 

 خوش آمدید! Salisbury به

موقعیت  کیلومتردرشمال شهر 52شهر ما ُخرسندیم که شما را منحیث باشندۀ جدید خوش آمدید میگوئیم.

 و دامنه ای  تا   واز سواحل هکیلومترمربع را احتوا نمود 161دارد. این شهر ساحۀ 

 باشنده و خانواراست. 131، 888ناحیه وبرای تخمیناً  3:وسعت دارد.   تپه های  سلسله

سلسله صنایع وکاربار شامل دفاع ، برق وتخنیک همراه با مرکز تولیدات، توزیع و  شهر ما درسطح ملی رهبر یک

از آن بازدید کنندگان وسیاحین است تا ، گدام ها است. دارای پارک های زیبا، ذخیره و زمین های تر برای باشندگان 

 ت فروشگاه های ب زر  مرکز تفریحی وکلوپ ها، تسهیال 05افه ازضای ابر لذت ببرند و منکشف سازند. شهر ما

 .استجای داده مراکز جمعیت، کتابخانه ها ، یک م جتِمع سینما و تعدادی زیاد رستوران ها وهوتل ها 

 

 ای باشندگان سالمند،ردارای سابقه م ختلِف شامل پروگرام ها ب کونسل یا بلدیه خدمات وبرنامه ها را برای اجتماعِ 

 Salisburyوسوادآموزی وامکانات وفرصتهای داوطلبانه فراهم می سازد. برعالوه خدمت کتابخانۀ  زبانصنف های 

 ي، هندي، اسپانوي، یونان ط، پولندي، جرمن ي، ِخمر/کمبودیایي، هالندي، ایتالو يمواد در لسانهای عربي، چینای

 .دارد يوویتنام

 مراکز اجتماع 

رابه باشندگان خود عرضه می دارد  اهتزازآورکه هرکدام یک سلسله برنامه هامراکز اجتماع ما متفاوت وجا های 

 و در هردوره تغییر میابد، اما میتواند شامل: متنوع است. پروگرام از یک مرکز تا مرکز دیگرمیباشد

  تکنالوژی یا تخنیککامپیوتر و  •

 معلم خانگی   

  خلص سوانح و سوابق نوشتن   • 

 کسب وجستجوی مشوره  

 لسان وِسوادآموزی  •  

 آموزشی       

 صنف های آشپزی  •   

 پروگرام های تنومندی  •   

 صنایع دستی و فعالیت های ساتیری وورزشی •

 میدانهای بازی  •

 گروه های حمایت فامیلی  •

 گروپ های حمایت فامیلی  •

 لطفاً از مرکز ما بازدید نمائید تا اضافه تر در یابئید!   

 کز اجتماعامحالت مر

 مرکز جمعیت تیلفون موقعیت

    مرکز جمعیت

  مرکز جمعیت 

  مرکز جمعیت  

    مرکز  

  مرکز جمعیت  

گی   ی ا همس ز  ی  مرک  شرق

  مرکز 

   سال (25-52)   مرکز مبادرت جوانان

 سال سابقه( 05)اضافه از     مرکز

 سال سابقه( 05)اضافه از   مرکز  

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


 

 خدمات کتابخانه

تا باهم  است محل بسیار بزرگی برای اشخاص دارای سن های متفاوت و میلیت های گوناگون کتابخانه های

 د کتاب ، موسیقی، نمالقات کنند، بخوانند، بیاموزند ودسترسی به معلومات داشته باشند. باشندگان میتوان

 گان به انترنت، چاپ و عکس یا سی رایربه عاریت ببرند. شما میتوانید دست بازیچه ها وبازی ها یا گیم را

 سکن ، یا اشتراک در یکی ازبرنامه های کتابخانه مثل پروگرام رخصتی های مکتب، قصه خوانی و کلوپ های

 کتاب داشته باشید. 

 

یقین کتابخانه را قادر می سازد تا یک شی را از هریک از کتابخانه های عامه درسراسر ومشوِ  عضویت مجانی است

های حمل ونقل و راه رفتن داشته باشند شاید مستحق وصول مجانی یت د. باشندگان ایکه محدودنعاریت بیگیرایالت به 

 جهت کسب معلومات مزید زنگ بزنید. 1348 1432مواد کتابخانه در منزل باشند. به تیلفون شماره  

 

اضی صلحیه شهادت ، تصدیق همچنان خدمت قاضی صلحیه مجانی را عرضه میدارد. یک ق  کتابخانه های

 زنگ بزنید. 6258 9139به شمارۀ تیلفون آن اسناد رسمی را بعمل می آورد. برای اوقات و موقعیت های 

. شما میتوانید در بارۀ پروگرام های است ها ما منبع بزر  معلومات در مورد خدمات کتابخانه (ویب سایت)  

 . دریابیدرا  آینده وواقعات، تحقیقات برای یک شی در کتال  آن الین ما بسیار چیزهای دیگر

 

 موقعیت های کتابخانه ها واوقات کار

 موقعیت تیلفون اوقات کار یا بازبودن شعبه

 کتابخانۀ 

 

،  عصر 0:15 – صبح 9:15 چهارشنبه و جمعه از –دوشنبه 

بعد  1:15 – صبح 9:15 شنبه،  شام 6:55 - صبح 9:15 پنجشنبه

 بعد از ظهر 2:15 – بعد از ظهر 3:15  ، یکشنبه از ظهر

 کتابخانۀ

  

 سه شنبه و،  عصر 0:55 –صبح  9:15 دوشنبه و چهارشنبه

 0:55 –صبح  9:15 شام، جمعه 0:55 صبح تا 9:15 پنجشنبه

بعد   4:55 یکشنبه ،عصر 2:55 صبح تا 35:55 عصر، شنبه

  عصر  0:55 – ازظهر

 کتابخانۀ

 

 

 ،عصر 0:15 – صبح 9:15 چهارشنبه و جمعه از –دوشنبه 

بعداز ظهر ،  3صبح  35، شنبه  شام 0:55 - 9:15 پنجشنبه

 است یکشنبه مسدود

 کتابخانۀ

 

،  عصر 0:15 – صبح 9:15 چهارشنبه و جمعه از –دوشنبه 

بعد از ظهر،  34:15 – 9:15شنبه ،  شام 6:55 - 9:15 پنجشنبه

 یکشنبه مسدود است

 کتابخانۀ

 

،  عصر 0:15 – صبح 9:15 چهارشنبه و جمعه از –دوشنبه 

بعد از ظهر ،  1:15 – 9:15، شنبه  شام 6:55 - 9:15 پنجشنبه

 عصر 2:15بعد از ظهر تا  3:15یکشنبه 

http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries
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/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/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
http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries/Hours_and_Locations/Ingle_Farm_Library


 

 

  تسهیالت سپورتی

روزهفته باز  7است. مرکز تفریحی ما  Salisbury  هم زندگی روزمره درمهای  جنبهتفریح  پیگردسپورت و 

میباشد، و یک سلسله پروگرام های طرح شده برای ساتیری شما دارد، تا شما خوش بگزرانید وچیزهای جدیدی 

  بیاموزید.

برنامۀ ما شامل است بر باسکتبال، نتبال، بولز، ف تسال/فتبال اصلی یا ساکر، کریکت داخل محوطه، سکواش و 

ش رونتون، هنرهای رزمی، مدتبال، بِ رکِ  تینس روی میز یا پینگپانگ، زعرابه یا تیغ ها، ِجم یا جمنازیم اطفال ، دو 

 والیبال، شنا و تینس.

 محالت مرکز تفریح

 موقعیت تیلفون مرکز تفریح

  مرکز تفریح

    مرکز تفریح

   ۀ تفریحیحوز

 

  پارکها و ذخیره گاها 

 /جهیل، زمین های ترو)میدان های سرسبز وذخیره گاه آب( پارک های زیبا ، ذخیره گاه تعداد زیاد  شهر 

 بیش از شهر ا لذت ببرند و منکشف سازد. همیدانهای بازی برای باشندگان و بازدید کنندگان دارد تا ازآن

 .قدم زدن را رونق داده استهای کیلومتر راه  58پارک و ذخیره گاه ها وبیش از  0:8

 Little درتعداد زیادی از ذخیره گاها و زمین های تر/جهیل ایجاد شده که شامل راه های وبایسکلراه های قدم زدن 

تعدادی از پارک های بزر  و ذخیره گاه   میباشد.  و نهر خشک،   در پارک i، راه   

 .دارند رایگان ای باربیکؤ، میله جاها و جای کباب پزی یا میدان های بازی محفوظ اطفال ها

و قابل اهمیت است که صاحبان سگ بخاطر داشته باشند زمان  خریطه های کثافت سگ در هر پارک تهیه شده است

اندازند.  هکه سگ در محیط عامۀ گشت وگذار می نماید کثافت/چتلی سگ ها را پاک ودرخریطه های تهیه شده بای

درخارج از پارک ها تعداد زیادی از ذخیره گاها  و ساحۀ وسیعی سبزه زار وجود دارد جائیکه در جریان ساعت 

ِکلک یا فشاردهید تا نقشۀ پارک در اینجا صبح میتوانند سگ ها را از نجیر رها سازند.  6:55شام الی  8:15های 

 های رفیق سگ نزدیک شما نشان داده شود.

 
 
 

 های عمدهپارک 

 موقعیت نام پارک

   ذخیره گاه

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/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/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/Our_City/Community/Sports_and_Recreation/Recreation_Centres/Salisbury_Recreation_Precinct
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/Harry_Bowey_Reserve


 

   پارک

  پارک

   پارک

میدان های بازی قابل دسترسی برای اطفال که وابسته به چوکی 

 (دار)برای معیوبین های عرابه

ساحۀ اززمین که آب  )زمین تر و واترشید  

شک میشود(  زیرآن یا آب درآنجا خ 

 زاری)سالون(گکافی واترشد یا مرکز بر

  

میدان بازی عجایب    راهو    میدان بازی

 منظقوی و راه طبعی قدم زدن

 ) برای اسب ها(  ذخیره گاه و زمین های تر

  پارک

  راه قدم زدن تاریخی بومی    

 

 Salisburyجمع آوری کثافات در 

کثافت طور رایگان تخلیه می نماید. تمام کثافات باید در را محموله های کثافت دانی یا بِن شما   شهر  

 یا بِن های عرابه دار جهت جمع آوری انداخته شوند.  دانی

 سه نوع ِبن یا کثافت دانی عرابه دارموجود است که شما میتوانید ازآن استفاده نمائید ، هریک برای کثافات م ختلِف:   

برای اشیای قابل استفادۀ دوباره شامل بوتل های پالستیکی، قطی  کثافت دانی یا ِبن رنگ سبز با سرپوش زرد .2

، کارتن ها و تخته های قطعه یی. این اقالم قابل استفادۀ ای بوتل های شیشه ها، کاغذ، مرتبان های شیشه ای

ساخته  مجدد میباشند، بدین معنی که جمع آوری میشوند، سورت بندی و می شکنند تا چیزهای دیگری ازآن

   درهردوهفته تخلیه میگردد.  این کثافت دانی یا بِن از طرف کونسل یا بلدیه شوند.

برای کثافات روزمرۀ خانه است و درهر هفته توسط کونسل یا بلدیه  کثافت دانی سبز رنگ خورد با سرپوش س رخ   .5

 تخلیه میشوند.

بِن  خریداری شوند. این کثافت دانی یاِبن یا کثافت دانی ضایعات باغ قطع شاخچه ها، سبزه و برگها میتواند   .4

دۀ مجدد ااز کثافت دانی اشیای قابل استف الفمخ ۀکالنتربا سرپوش سبز رنگ است. این ِبن درهردو هفته در هفت

 طور رایگان تخلیه میگردد، اما باید ثبت گردد.

 

 

 

 

 یادداشت مهم

صبح روزی ایکه  0:55باید در کنار حاشیه ای سرک پیشروی ملکیت/خانه ای شما قبل از ساعت  کثافت دانی یا ِبن

باید جمع آوری گردد گذاشته شود. کثافت دانی یا بِن باید طوری گذاشته شود که سرپوش آن طرف سرک بازگردد، 

 سرآن باید بسته باشد. -البته در فاصله ای جدا از بِن دیگر

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


 

 

 ت3 ضایعات محکمجمع آوری خاص کثاف

هرگاه شما اقالم مثل فرنیچر)میز،چوکی، الماری وغیره( ، آالت یا اشیای برقی که دیگر ازآن 

استفاده نمی شوند ومیخواهید آنرا بدور اندازید برای جمع آوری اشیای محکم دو راه یا اختیار 

 دارید:

ستیشن انتقال ضایعات کونسل دسترسی رایگان به جهت برای باشندگان  -سیستم ووچر/سند بهادار  .3

 .فراهم میگردد یا بلدیه، یا یک تریلر ) کجاوه( محموله سال یکبار

دالر شما میتوانید طور پیشکی برای یکماه جهت جمع آوری محموله های محکم خانه ای  35 در بدل .4

 خود آنرا ب ک یا ثبت نمائید.

 

اوقات جمع آوری ، به درمورد کثافات خانه، اشیای قابل استفاده ای دوباره، ضایعات باغ و  برای معلومات

 )   شمال ادالید مقامات تنظیم ضایعات

 زنگ بزنید. 3655 333 552 رایگانبه شمارۀ  ( 

 

 Salisburyزندگی در   

که زندگانی تانرا مملو ولذت بخش سازید، ما  بخواهیدچیزهای یگری هم است که شما نیاز دارید درمورد آن بدانید و 

برخی از معلومات کلیدی تماس را برای شما مهیا ساخته ایم تادر تحقیقات تان راجع به آن کمک کند. شما نیز میتوانید 

 .رهنمای اجتماع( را از طریق انترنت بدست آورید ) 

 

  مکاتب و مواظبت طفل 

اختیار یا راه تعلیمات مذهبی و  مرکز مواظبت طفل موجود اند که 15 مکتب دولتی /عامه وخصوصی و 22  در   

نماید. برای کسب معلومات بیشت با وزارت تعلیم وتربیه و خدمات اطفال درتماس شوید. پیشکش می  غیرمذهبی عام را

  بازدید کنید. از یا  3655 566 306 تیلفون کردن مجانی:

 

 ورت یا  وسایل حمل ونقل عامهپترانس

 سرویس یا بس و ترین /ریل و اتصال آن با شهر وسیلهعامه را با هردو سپورتنبخوبی خدمات ترا   شهر

 دیگر با لین معلوماتی تیلفونی میتروی ودیگر مراکز منطقوی انجام می دهد. برای تقسیم اوقات و معلومات 

 مراجعه کنید.  به درتماس شوید یا  6435 3555 

 

 پروگرام های جواانان

http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Community_Directory
http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Community_Directory
http://www.decs.sa.gov.au/
http://www.adelaidemetro.com.au/


 

سال و فامیل های آنها را حمایت می نماید. همچنان  40 تا 34شمار پروگرام های دارد که جوانان بین سن  یک شهر

میگردند، برای معلومات مزید به خدمت  رأخارج از کونسل یا بلدیه اج ایجنسی یا موسسات جوانان و خدمات شماری از

 در تماس شوید. 6258 6011 به تیلفون شماره  معلومات اجتماعِ 

 

 خدمت مثبت سالمندان

سال فراهم می سازد، تا با دیگران مالقات  05 خدمت مثبت سالمندان مراکز اجتماع را برای اشخاص باالتر از 

درفعالیت ها سهم بیگیرند و برای هرمشکلی که دارند و به آن مواجه هستند حمایت را دریابند. اینها در  نمایند،

 میباشند. 6190 3045 با شمارۀ تیلفون ومرکز،  6406 0468 موقعیت دارد، تیلفون آن  مرکز

 

 

 خدمات صحی

همراه با ،   و شفاخانۀ   دارند، شفاخانۀ درمنطقۀ شمال دو شفاخانۀ عامه یا دولتی موقعیت 

،      درجادۀ  مرکز اولیۀ مواظبت صحی شهر.   شفاخانه های زنان واطفال

 است. 6463 0822 پائین موقعیت دارد و شمارۀ تیلفون آن 

 

 تخدمات استخدام وآموزش/ تربی

بلدیه جستجو یا  ابهتر نمایندگی می نماید. بخصوص، کونسل ی  یا آموزش در شهر هخدمات استخدام و تربی

مرکز مسلک یا رشته و انکشاف قوۀ کار فعالیت می  از طریقرا ، تربیه وآموزش خدمت دواطلبانه  کاریابی رایگان اجتماع

  میباشد. 3655 839 911  با تیلفون شماره  ،  نماید موقعیت آن در

 

 تابعیت

اینکه تابعیت آسترالیا را حاصل کنید شما میتوانید از وزارت مهاجرین فورمۀ درخواستی را بگیرید، تیلفون  برای

در اوقات مختلف  سال برگذار می گردد. جهت دریافت   است. برگزاری اعطای تابعیت شهر 31 36 65آن 

 درتماس شوید. 6258 6444دیه به شمارۀ تیلفون لب امعلومات زیاد، با کونسل ی

 

 

 محالت عبادت

اجتماع کلتوروفرهنگ های متفاوت با ادیان /مذاهب می نماید. برای کسب معلومات نمایندگی ازیک  شهر  

 خدمت اجتماع 6258 6011مراجعه کنید یا به شمارۀ  اجتماعبیشتردربارۀ این خدمات لطفاً به رهنمای معلوماتی 

 درتماس شوید.   شهرِ  

   



 

 داوطلب شدن

دوست پیدا کنید و با اجتماع محلی در ارتباط شوید، از طریق آن دواطلب شدن وسیله یا راه بسیاربزرگی است که شما میتوانید 

 پروگرام داوطلبانه را هم آهنگ میسازد،  های جدید را انکشاف دهید و بخود اعتماد واتکا حاصل کنید. شهر مهارت

 ته تا رهنمایی سیاحین در محل زمین تر /پارک وفکاردرآشپزخانه گر افراد محل را با یک سسله امکانات یا تسهیالت از 

 جهیل  و هرچیزدرمیان مرتبط می سازد. جهت کسب معلومات مزید با هم آهنگ کنندۀ خدمات داوطلبانه به شمارۀ تیلفون

 تماس بگیرید. 6258 6200 
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