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आकस्मिक र काउनस्िलको िम्पकक जानकारी
आकस्मिक पर्ाकका िम्पकक हरु
आकस्मिक –एम्बल
ु ेन्ि, प्रहरी, र्िकल
प्रहरी स्िभाग (आकस्मिक पर्ाकको लास्ग हैन)
आपतकास्लन हेरचाह िद्दत लाईन(

)

खााँचो परे का िास्निहरुकोलास्ग उपलब्ध गराईएको स्नशुल्क: टेस्लफोन िेिा जिबाट जानकी र परािशक प्रर्ान गररनेछ

लाईफलाईन(

)

खााँचो परे का िास्निहरुकोलास्ग उपलब्ध गराईएको स्नशुल्क: टेस्लफोन िेिा जिबाट जानकी र परािशक प्रर्ान गररनेछ

स्िद्युत आकस्मिक (२४ घण्टनै)
ग्याि आकस्मिक (२४ घण्टनै)
स्िषालु (स्िख) जानकारी िेिा
पानी/ढल आकस्मिक (२४ घण्टनै)
SA र्न्त िेिा (कायाकलय ििय बास्हरका आकस्मिक)
हेलथ डाईरे क्ट अष्ट्रेस्लया
यस्र् तपाई स्बरािी पनकु बएको छ र के गनेनै थाहा नभएिा

काउनस्िन िम्पकक हरु
हािी यहााँहरुलाई हािी िंग कुरागनकको लास्ग िस्जल गनक चाहान्छौं। हाम्रो कायाकलय ििय स्बहान ८.३० र्ेखी स्र्ऊाँिो ५.०० िम्ि िोिबार र्ेखी शक्र
ु िार, िािकजस्नक स्िर्ा बाहेक।
ग्रहाक के न्र
TTY (कान कि िुन्नेहरुको लास्ग)
कायाकलय ििय बास्हरका काउनस्िल िेिाहरु
िेभिाईट: www.salisbury.sa.gov.au
ई-िेल: city@salisbury.sa.gov.au

िेल्ििरीिा मिागत!
हािी यहााँहरुलाई नयााँ बास्िन्र्ाको रुपिा मिागत गनक चाहान्छौ। िेल्ििरी शहर एस्डलेड बाट २५ स्क.िी. उत्तरी भेगिा पर्कछ। यो १६१ िगक स्क. िी. गल्फ स्मरट स्भन्िेन्ट र्ेखी पारा मकापकिेन्ट र िाउन्ट लोस् ट
रे ञ्जको फे र्ी िम्ि फै स्लएको छ। यिले ३२ ग्रािहरु ििेटेको छ र लगभग १३०,००० बास्िन्र्ाहरु छन्।
हाम्रो शहर बृहत िरु क्षा, ईलेक्रोस्नकि् र टेक्नोलोजी लगायतका उद्योगका लास्ग प्रख्यात छ, यिको िाथिाथै उत्पार्न, स्ितरण िंञ्चय भण्डारको लास्ग पस्न प्रख्यात छ। यहााँ आिाि गने बास्िन्र्ा र भुम्न आउने
पयकटकहरुकोलास्ग आनन्र् स्र्लाउने धेरै िन्ु र्र पाकक हरु, आरक्षणहरु र ििस्ितोषस्णय जग्गाहरु छन्। यो शहर ५० भन्र्ा बढी िनोरञ्जन मथलहरुको शहर हो जहााँ स्निाकण गररएका िनोरञ्जन गने मथलहरु र क्लिहरु,
स्कलिेल गने िस्ु बधाहरु, िािर्ु ास्यक के न्रहरु, पमु तकालयहरु, चलस्चत्र भिनहरु र धेरै राम्रा राम्रा गणु मतररय रे ष्टुरेन्टहरु र होटलहरु छन्।
काउनस्िलले हाम्रा स्िस्भर् ििर्ु ायकोलास्ग िेिाहरु र योजनाहरु उपलब्ध गराऊाँर्छ जििा बृद्धहरुकोलास्ग िाम्प्रर्ास्यक योजना, भाषा र िाक्षरता कक्षाहरु र मिंयिेिाका
अििरहरु प्रर्ान गर्कछ। यिको अलिा िेल्ििरीिा पमु तकालयको िुस्िधा उपलब्ध छ जहााँ अरस्िक, स्चस्नया, ईटास्लयन, डच, खिेर, जिकन, पोस्लि, स्ग्रक, मपेस्नि, स्हन्र्ी र
भेतनािी भाषाका िािाग्रीहरु उपलब्ध छन्।

िािर्ु ास्यक के न्रहरु
हाम्रो िािर्ु ास्यक के न्रहरु स्िस्भतता र रिस्णय मथानको रुपिा छन् र हरे क के न्रहरुले बास्िन्र्ाहरुकालास्ग स्भस्भन्न कायकक्रिहरुको व्यिमथा स्गररस्र्एको छ। कायकक्रिहरु के न्रै स्पफरछे फरक फरक
छन् र हरे क त्रैिस्िक रुपिा पररितकन भै रहन्छ। तर यििा स्नम्न कुराहरु िंस्म्िस्लत हुन्छन्:
• कम््यस्ु टङ् ग र टेक्नोलोजी

• पाक स्शक्षाहरु

• खेल्ने ििहु हरु

• नोकरी खोज्ने िेिाहरु िुझािहरु र बायोडाटा लेख्ने

• व्यायि कायकक्रिहरु

• पाररिारीक टेिा ििहु हरु

• भाषा र िाक्षरता तास्लि

• हमतकला स्शप र फुिकर्का िियका कृ याकलापहरु

• मिाम्य जानकारी कक्षाहरु

अझै बढी जानकारीकोलास्ग हाम्रो कुनै पस्न के न्रिा जानहु ोला!
िािर्ु ास्य के न्रका मथानहरु
िािर्ु ास्यक के न्र

टेस्लफोन

बागमटर रोड िािर्ु ास्यक के न्र (

)

बटकन िािर्ु ास्यक के न्र (

)

िेरेला िािर्ु ास्यक के न्र (

)

स्र् ्याडलक के न्र(

)

पोराका फािक िािर्ु ास्यक के न्र (

)

िेल्ििरी ईमट नेिरहुड के न्र(

)

स्र् िाउिन के न्र (

)

बाहृ२५ िेलमिरी यिु ा ईन्टरप्रईजेज के न्र(१२-२५ िषक)(
)
ज्याक योङ् ग के न्र(५० िषक िाथीका) (
पारा स्हल्ि के न्र(५० िषक िाथीका) (

)
)

मथान

पमु तकालय िेिाहरु
िेल्ििरीको पमु तकालय िम्पणू क उिेर र नाकरीकहरुका िास्निहरुकोलास्ग भेट्न,े पढ्ने, स्िक्ने र जानकारी स्लने उत्ति मथल हो। िास्िन्र्ाहरुले स्कताब, म्यस्ु जक, स्डभीडीहरु,
खेलौनाहरु र खेलहरु िापस्ट स्लन िक्र्छन्। तपाईले स्नशल्ु क: ईन्टरनेट, प्रीन्ट र मक्यान िेिाहरु स्लन िक्नहु ुनेछ, िा पमु तकालयको धेरै िध्ये कुनै एक योजनाहरुिा िहभस्ग
हुन िक्नहु ुनेछ जमतै स्िद्यालय छुट्टीका बेलाका कायकक्रिहरु, कथा िाचन र पमु तक क्लिहरु।
िर्मयता स्नशल्ु क: छ र जिले राज्यका कुनै पस्न िािकजस्नक पमु तकालयबाट िािाग्रीहरु िापटी स्लन िक्नहु ुनेछ। यातायात िा स्हडडुल गनक िक्ने िास्िन्र्ाहरुकोलास्ग
पमु तकालयका िािाग्रीहरु घरै िा लस्गस्र्ने व्यिमथा पस्न स्नशल्ु क: रुपिा गृह पमु तकालय िेिा अन्तगकत उपलब्ध छ। थप जानकारीकोलास्ग 8406 8341 िा फोन गनकहु ोला।
िेल्ििरी पुमतकालयिा स्नशुल्क: जस्मटि अफ स्र् स्पि(Justice of the Peace) को िे िा पस्न उपलब्ध गराऊाँ र्छ। जस्मटि अफ स्र् स्पि(Justice of the Peace) ले कायाकलयका कागजपत्रहरु
प्रिास्णत गनक अस्धकार प्राप्त छ। भेट्ने िियको व्यिमथा गरररहनु पने जरुरी छै न। मथान र िियको लास्ग 8406 8319 िा िम्पकक गनकुहोला।
हाम्रो website पु मत का ल य िे िा को बा रे को जानकारीको लास्ग बृहत श्रोत हो। तपाईले आऊाँर्ा स्र्नहरुको योजना र कायकक्रिहरु, हाम्रो अनलाई क्याटलग, र अन्य धेरै
कुराहरु पत्ता लगाउन िक्नहु ुनेछ।

पमु तकालय को मथान र खल्ु ने िियहरु
शाखा

खल्ु ने ििय

लेन बेअडेल पुमतकालय(

िोिबार-बधु बार स्बहान ९:३०-अपरान्ह ५:३०, स्बस्हबार स्बहान ९:३०-बेलुकी८:००,
शस्नबार स्बहान ९:३०-अपरान्ह ३:३०, आईतबार अपरान्ह १:३०-अपरान्ह ४:३०

)
िाििन लेक पमु तकालय
(

िोिबार र बधु बार स्बहान ९:३०-अपरान्ह ५:००, िगं लबार र स्बस्हबार स्बहान ९:३०)

७:००बेलुकी, शक्र
ु बार स्बहान ९:३०-अपरान्ह ५:००, शस्नबार स्बहान १०:००- अपरान्ह
४:००- आईतबार अपरान्ह २:००- अपरान्ह ५:००
िोिबार-बधु बार स्बहान ९:३०-अपरान्ह ५:३०, स्बस्हबार स्बहान ९:३०-बेलुकी७:००,

पारा स्हल्ि पुमतकालय (

शस्नबार स्बहान १०:००-अपरान्ह १:००, आईतबार बन्र्

)
िेल्ििरी िेष्ट पुमतकालय
(

िोिबार-बधु बार स्बहान ९:३०-अपरान्ह ५:३०, स्बस्हबार स्बहान ९:३०-बेलुकी८:००,
)

ईङ् गल फािक पुमतकालय (
)

शस्नबार स्बहान ९:३०-अपरान्ह १२:००, आईतबार बन्र्
िोिबार – बधु बार र शुक्रबार स्बहान ९:३०-अपरान्ह ५:३०, स्बस्हबार स्बहान ९:३०८:००बेलुकी, शस्नबार स्बहान ९:३०- अपरान्ह ३:३०- आईतबार अपरान्ह १:३०- अपरान्ह
४:३०

टेस्लफोन

मथान

खेलकुर् िस्ु िधा
खेलकुर् र िनोरञ्जन कृ याकलापहरु िेल्ििरीको र्ैस्नक जीिनको िहत्िपणू क पक्ष हो। हाम्रा िनोरञ्जनात्िक कृ याकलापका के न्रहरु हप्ताको ७ स्र्ननै खल्ु र्छन्, र तपाईहरुलाई िनोरञ्जन
स्र्लाउने हेतल
ु े बृहत प्रकारका कायकक्रिहरुको िंरचना गरे को छ, रिाईलो गनकहु ोला र के ही नयााँ कुराहरु स्िक्नहु ोला।
हाम्रो योजनाहरुिा बामके टबल, नेटबल, बाउल, फुटबल(िकर), स्भत्र खेल्ने स्क्रके ट, मक्िाि र राके टबल, ब्याडस्िन्टन, स्जिन्यास्मटक, िाशकल आटक, रोलि मके स्टंङ्ग, स्कण्डी स्जि, टेिल टेस्नि,
भस्लबल, पौडी र टेस्नि छन्।

फुिकर्का िियिा रिाईलो गने के न्रको मथानहरु
फुिकर्का िियिा रिाईलो गने के न्र

स्टस्लफोन

मथान

पराराफल्ड गाडेन ररस्क्रयिन िेन्टर(
)
ईङ्ं गल फािक ररस्क्रयिन िेन्टर (

)

िेल्ििरी ररस्क्रयिन प्रस्िन्ट(

)

पकक हरु र ररजभकहरु
िेल्िरी शहरिा बास्िन्र्ाहरु र घम्ु न आउनेहरुको लास्ग घम्ु न र आनन्र् स्लनको लास्ग धेरै िुन्र्र पाकक हरु, ररजभकहरु, िेटल्याण्ड र खेल्ने िैर्ानहरु छन्। िेल्ििरीिा १३० भन्र्ा बढी पाकक हरु र
ररजभकहरु र ५० स्कलोस्िटर भन्र्ा बढी पैर्ल स्हड् ने बाटोहरु छन्।
स्लस्टल पारा रायल्ि, करुना पाकक को ऊडस्लपारी रायल्ि र ड्राई स्क्रक स्लनर पाकक लगायत धेरै ररजभक र िेटल्याण्डहरुिा स्हड् ने र िाईकल िागक बनाईस्र्एको छ। हाम्रा धेरै जिो ठूला पकक हरु र ररजभकहरुिा बालबास्लका
खेल्ने िुरस्क्षत खेल्ने िैर्ानहरु बनभोज गने ईलाका र स्नशुल्क: बार स्ब क्यू को पस्न व्यिमथा छ। स्हड् ने र िाईकल िागकहरु धेरै ररजभकहरुिा बनाईएको छ र कुकुरको स्र्िा याल्ने ब्यागहरु पकक िै उपलब्ध गराईएको छ र
कुकुरका िास्लकहरुले िािकजस्नक मथलिा उस्नहरुको कुकुरले गरे को फोहोरहरु िंकलन गरे र िफा राख्नु पने कुरा िनन गनकपु नेछ। कुकुरको पकक हरु बास्हर धेरै खुल्ला ररजभकहरु र घााँिे िैर्ानहरु छन् जहााँ बेलुकी ६:३०
र्ेखी स्बहान ८:०० बजे िम्ि आस् न स्नग्रास्निा कुकुर हरु छाड् न पाउने छन्। तपाईको नस्जकको कुकुरहरुलाई खेलाउन पाउने पाकक हरुको नक्शाको लास्ग यहााँ स्क्लक गनकुहोला।

िख्ु य पकक हरु
पाकक को नाि

मथान

ह्यारी बोई ररजभक(

)

काररिब्रुक पाकक (
स्पटम्यान पाकक (

)
)

यूस्नटी पाकक (
)
ह्वीलचेयर मा आउनु बालबाललकाहरुकोलालि जाने बाटो भएको खेल्ने मैदान
िाटरशेड िेटल्याण्ड(
वाटरशेड क्याफे र समारोह के न्द्र

)

शेन्ट स्कल्डा ्लेग्राउण्ड र िानग्रोभ रायल्ि(
)
क्षेलिय सहालसला खेल्ने मैदान र प्राकृ लिक पैदल यािा
्याडोक ररजभक र िेटल्याण्(ड
कुनाक पाकक (
)
ऐलिहालसक ईलडडलजलनयस उडललपारर पैदन यािा

)

िेल्ििरीिा फोहोर िैला िंकलन
सेल्सवरी शहरले तपाईको फोहोरमैला बिन बसत्तैमा खाबल गररबिने छ। सम्पर्
ू ण फोहोरमैलाहरु सक
ं लनको लाबग चक्का भएको बिनमा राख्नु पनेछ।
त्यहााँ तपाईले स्बस्भन्न फोहोरहरु याल्नको लास्ग प्रयोग गने तीन खालका स्बनहरु छन्, हरे क स्बनहरु फरक फरक फोहोिैलाको लास्ग हो:
१

पहेलो ढक्न भएको हररयो स्बन ररिाईकस्लंङको लास्ग हो जििा ्लास्मटक बोतल, क्यानहरु, कागज, ग्लाि बोतलहरु, काटक न र काडकबोडक हरु पर्कछन्। यी िािानहरु ररिाईकल हुनेछ, जिको ितलि
स्तस्नहरु िंकलन गररनेछ, छास्ननेछ र अन्य कुराहरु बनाउनकोलास्ग पेस्लनेछ। यो स्बन काउनस्िलके हरे क र्ईु हप्तािा खास्ल गररस्र्नेछ।

२

अस्ल िानो रातो ढक्कन भएको हररयो स्बन िाधारण फोरिैला िंकलनको लास्ग हो र काउनस्िलले हरे को हप्ता खास्ल गररस्र्नेछ।

३

हररयो ढक्कन भएको बगैंचाका फहोर िैला िंकलन गने, घााँि र पातहरु िकंलन गनककोलास्ग हो जनु स्कन पाईनेछ।यो ठूलो हररयो ढक्कन भएको हररयो स्बन हो। यो हरे को र्ईु हप्तािा पहेलो ढक्कन भएको ररिाईकल स्बन िंकलन गने
हप्ताको अको हप्ता गररनेछ। यो स्बनहरु स्नशल्ु क: िा नै खास्ल गररस्र्नेछ भएता पस्न र्ताक भने गराउनु पनेछ।

िहत्िपणू क िचू ना
स्बनहरु िंकस्लत हुने तपाईको घरको अगाडीको छे िैिा स्बहान ७:०० भन्र्ा अगाडी रास्खस्र्नु पनेछ। स्बनहरु किकिाईडिा खुल्ने ढक्कन बाटो स्तन फकाकएर राख्नु पनेछ, र्ईु स्बनको स्बचिाएक आपििा
िानो खास्ल ठाऊाँ खास्ल रास्खस्र्नु पनेछ।

स्िशेष फोहोरिैला िक
ं लन: कडा खालका फहोरहरु
यस्र् तपाई िंग िािानहरु जमतै फस्नकचर, घरयािी िािाग्रीहरु िा ईलेस्क्रकल िािानहरु जनु तपाई अब प्रयोग गनकु हुन्न भने र याल्न चाहानहु ुन्छ भने तपाईले र्ईु तररकाले याल्न िक्नहु ुनेछ:
१ भाउचर प्रणाली – यिले हरे क बास्िन्र्ाहरुलाई काउनस्िलको फोहोर िैला याल्ने मथानिा स्नशुल्क: फोहोर याल्न स्र्नेछ, िा बषकको एक रे लर लोड।
२ तपाईले $१० शल्ु क: स्तरे र एक िस्हना अगाडी तपाईकै घरै बाट फहोर िकं लन गररस्र्ने अनुरोध गनक िक्नुहुनेछ।
घरायािी फोहोरिैला, ररिाईकल, बगैंचाको फोहोर र िंकलन िियको बारे िा थप जानकारीकोलास्ग नर्कन एस्डलेड िेष्ट म्यानेजिेन्ट अथोररस्ट(Northern Adelaide Waste
Management Authority (NAWMA)को टेस्लफोन 1800 111 004 िा बनशुल्क: फोन गनक िक्नहु ुनेछ।

िेल्ििरीको बिाई
तपाईले आफ्नो जीवन अझै पूर्ण रुपमा आनन्िमय िनाउनकोलाबग यहााँ अझै धेरै कुराहरु थाहा पाउनपु ने हुन्छ, तसथण तपाईको अध्ययन र खोज्ने सहयोगकोलाबग हामीले
थप्रु ै सम्पकण नम्ं िरहरु उपलब्ध गराएका छौं। तपाईले सामिु ाबयक डाईरक्टरी(community directory) पबन डाउनलोड गनण सक्नहु नु ेछ।

स्िद्यालयहरु र बालहेरचाह
यहााँ िेल्ििरीिा ४४ िािकजस्नक र स्नजी स्िद्यालयहरु र ३० बालबास्लका हेने मथलहरु छन् जहााँ स्बस्भन्न धास्िकक र फरक फरक स्शक्षाको स्िकल्पहरु उपलब्ध छन्। थप जानकारीकोलास्ग
स्डपाटकिेन्ि् अफ एजुकेशन एण्ड स्चल्ड्रेलि् िस्भकिेज(Department of Education and Children’s Services) को स्नशल्ु क: नंम्बर 1800 088 158 िा िा िेभिाईट
www.decs.sa.gov.au िा हेनक िक्नहु ुनेछ।

िािकजस्नक यातायात
िेल्ििरीिा िािकजस्नक यातायात बि र रे ल छन् जुन एस्डलेड र अन्य क्षेस्त्रय के न्रहरुिा जोस्डएको छ। तप जानकारीको लास्ग एस्डलेड िेरो(Adelaide Metro Info)को जानकारी लाईन
8210 1000 िा www.adelaidemetro.com.au िेभिाईटिा हेनक िक्नहु ुनेछ।

यिु ा योजनाहरु
िेलििरीिा युिा व्यक्तीहरु १२ र्ेखी २५ बषक िम्िकाहरु र उस्नहरुको पररिारकोलास्ग स्िस्भन्न योजनाहरु छन्। काउनस्िल बास्हर त्यहााँ स्िस्भन्न यिु ा एजेन्िीहरु द्वारा पस्न िेिाहरु उपलब्ध गराऊाँ र्छ,
थप जानकीकोलास्ग िेल्ििरी िािुर्ास्यक जानकारी िेिा(Salisbury Community Information Service) लाई 8406 8533 िा िम्पकक गनकहु ोला।

िकारात्िक बृद्द िेिाहरु(

)

िकारात्िक बृद्ध िेिा (Positive Aging Service) ले िािर्ु ास्यक के न्रहरुिा ५० बषक िाथीका उिेरका व्यक्तीहरुलाई प्रर्ान गररनेछ, एक अकाक िगं भेट्ने, कृ याकलापिा भागस्लने र उस्नहरुले
भोस्गरहेका कुनै पस्न ििमयाहरुको ििाधानको टेिा प्रर्ान गने ग र्क छ । यो ज्या क यों ङ ग िे न्ट र (
) िा टे स्ल फो न

) टे स्ल फो न

र पा रा स्ह ल्ि िे न्ट र (

अ ि स्मथ त छ ।

मिाम्य िेिाहरु
त्यहााँ उत्तरी भेगिा र्ईु िटा िािकजस्नक अमपताल छ, स्लल म्याकस्चन हस्मपटल(

) र िोडबरु ी हस्मपटल(

एस्डलेड िोिेन्ि एण्ड स्चल्ड्रेन हस्मपटल(

) यिको िाथिाथै एस्डलेड िा रोयल

) पस्न छ। िेल्ििरी प्राथस्िक मिाम्य के न्र(

) होस्लउड बल
ु ाबाडक, िेल्ििरी डाओन्ि(

)को टेस्लफोन

छ।

,

िा िम्पकक गनक िक्नहु ुनेछ।
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City of Salisbury
12 James Street
Salisbury SA 5108
T: 8406 8222
F: 8281 5466
www.salisbury.sa.gov.au

