WOLLONGONG BOTANIC GARDEN
(حديقة ولنغونغ النباتية)

تحتل  Botanic Gardenالجميلة التابعة لنا مساحة  30هكتا ًرا
وتعرض النباتات الرائعة املوجودة يف املنطقة ومن مختلف أنحاء
العامل .هناك أيضً ا ملعب لألطفال ومكان للباربكيو .كام أن هناك
جوالت مع دليل ،وورشات بستنة ،وأنشطة خالل العطالت املدرسية،
وعروض سينام يف الهواء الطلق.
للمزيد من املعلومات اتصل بـ Wollongong Botanic Garden
توجه إىل املوقع اإللكرتوين
عىل الرقم  (02) 4227 7667أو ّ
www.wollongong.nsw.gov.au/botanicgarden

مناسبات مستدامة

نشجع السكان الذين ينظمون مناسباتهم يف ولنغونغ عىل تخفيف
ّ
تأثري تلك املناسبات عىل البيئة بالقيام بأشياء مثل تقليل النفايات،
وإعادة التدوير ،وتشجيع الضيوف عىل استخدام املواصالت العامة.
ّ
لالطالع عىل نصائح عملية عن جعل مناسباتك مناسبات مستدامة
وعىل معلومات عامة عن تنظيم مناسباتك يف مدينتنا ،اتصل
توجه إىل املوقع اإللكرتوين
عىل الرقم  (02) 4227 7111أو ّ
www.wollongong.nsw.gov.au/eventstoolkit

خدمة الزبائن

يستطيع فريق خدمة الزبائن لدينا مساعدتك بأية أسئلة تتعلق
باملجلس ،وهم موجودون أيام االثنني إىل الجمعة من الساعة
صباحا إىل  5مسا ًء باالتصال بهم عىل الرقم  ،(02) 4227 7111أو
ً 8:30
بالربيد اإللكرتوين عىل العنوان ،council@wollongong.nsw.gov.au
أو بزيارتنا يف الطابق األريض من مبنى اإلدارة التابع للمجلس يف
.41 Burelli Street, Wollongong

خدمة الترجمة الخط ّية والشفه ّية ()TIS

يستخدم املجلس خدمة الرتجمة الخط ّية والشفه ّية التابعة للحكومة
األسرتالية .ميكن استخدام هذه الخدمة لالتصال باملجلس إذا كنت
بحاجة إىل مرتجم شفهي ملساعدتك يف الحصول عىل معلومات املجلس.
الستخدام هذه الخدمة ،اتصل عىل الرقم  13 14 50واطلب وصلك بـ
 Wollongong City Councilعىل الرقم  .(02) 4227 7111تتوفر هذه
الخدمة الهاتفية  24ساعة يف اليوم و 7أيام يف األسبوع ،وميكن استخدامها
من أي مكان يف أسرتاليا لقاء أجرة مكاملة محلية.
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التطوّع

إذا كنت تو ّد أن تساعد عىل حامية بيئتنا الطبيعية ف ّكر يف االنضامم إىل
نرحب دامئًا باألعضاء الجدد!
إحدى مجموعاتنا التط ّوعيةّ .
• العناية باألحراج
• العناية بالكثبان الرمل ّية
• ( FIReadyاالستعداد للحرائق)
• أصدقاء Greenhouse Park
• انهض وتأ ّلق
• برنامج جمع النفايات املرم ّية
• أصدقاء Wollongong Botanic Garden
للمزيد من املعلومات اتصل باملجلس عىل الرقم (02) 4227 7111
توجه إىل املوقع اإللكرتوين
أو ّ
www.wollongong.nsw.gov.au/envirovolunteers

برامج التوعية

تع ّلم كيفية التخفيف من التأثري عىل بيئتك باالشرتاك يف أحد برامج
وورش التوعية املنتظمة التي نقدمها مجانًا أو بكلفة قليلة ،مبا فيها ما
ييل:
• تربية الدجاج يف حديقة منزلك الخلفية
• صنع السامد الطبيعي وتربية الديدان
• البستنة العضوية
• حصص الطبخ
• امليش يف األحراج
توجه إىل املوقع
ملعرفة املزيد اتصل عىل الرقم  (02) 4227 7111أو ّ
اإللكرتوين www.wollongong.nsw.gov.au/sustainableevents

حدائق المجتمع

إذا مل يكن لديك حديقة ميكنك دامئًا االشرتاك يف إحدى حدائق املجتمع
أو البدء يف إقامة واحدة منها! توجد لدى Food Fairness Illawarra
توجه إىل املوقع اإللكرتوين
قامئة بحدائق املجتمع العاملةّ ،
ّ
 .www.foodfairnessillawarra.org.auتفقد أيضً ا نرشات الزراعة
توجه إىل
املحلية التي نصدرها ملعرفة كيفية إقامة حديقة أطعمةّ ،
املوقع www.wollongong.nsw.gov.au/communitygardens

حدائق الطعام

ليس هناك أفضل من أكل فواكه
وخرضاوات طازجة من حديقتك.
األمر ليس صع ًبا ،والفوائد
كبرية .إذا كنت ترغب يف إنتاج طعامك من الحديقة تف ّقد
 Grow Local Illawarra Edible Garden Guideالذي
أنتجناه .فهو يشمل أفكا ًرا وتشجي ًعا إلنتاج طعامك من الحديقة،
ونصائح عملية للمبتدئني واملتم ّرسني يف البستنة عىل السواء،
وأمثلة حقيقية لحدائق محلية رائعة .للمزيد من املعلومات ،ن ّزل
توجه إىل املوقع
 Grow Local Edible Garden guideالذي أنتجناهّ ،
اإللكرتوين www.wollongong.nsw.gov.au/foodgarden

تربية الدجاج

الدجاج ليس فقط من الحيوانات املنزلية الرائعة ،بل
هي أيضً ا تنتج البيض وتساعد عىل تقليل الحرشات
يف حديقتك وميكنك تدوير فضالت طعامك بإطعامها
إياها.كام أن وسخ الدجاج سامد ممتاز لحديقتك!
لكن هناك تحديد لعدد الدجاج التي ميكنك تربيتها
توجه إىل املوقع اإللكرتوين
وكيفية االعتناء بها .للمزيد من املعلومات ّ
www.wollongong.nsw.gov.au/chickens

األشجار

إذا أردت تشذيب أية أشجار يف عقارك
أو قطعها ،مبا فيها األشجار التي ماتت أو يف طريقها
يتعي الحصول عىل رخصة بذلك من املجلس.
إىل املوتّ ،
للحصول عىل معلومات ونصائح اتصل بنا عىل
توجه إىل املوقع اإللكرتوين
الرقم  (02) 4227 7111أو ّ
www.wollongong.nsw.gov.au/trees

مشتل الخطة الخضراء

ّ
املتوطنة التابع للمجلس يف Botanic Garden
يفتح مشتل النباتات
الستقبال دافعي رضائب  Wollongong City Councilيف يوم الجمعة
صباحا و 2:30بعد الظهر (باستثناء
الثالث من كل شهر بني الساعة ً 7:30
كانون األول/ديسمرب).
تعال لرشاء نباتات محلية ّ
متوطنة ملنزلك باستخدام بطاقة
(ليس  )AMEXأو شيك .ال ُيقبل الدفع نق ًدا .أحرض معك إشعار
الرضائب البلدية كإثبات إلقامتك يف املنطقة.
للمزيد من املعلومات اتصل بـ Wollongong Botanic Garden
توجه إىل املوقع اإللكرتوين
عىل الرقم  (02) 4227 7667أو ّ
www.wollongong.nsw.gov.au/greenplan
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