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 برایبروكنحن نخطط لمستقبل 
) س البلدي) (المجل Maribyrnong City Council(نحن نعمل مع مجلس بلدیة ماریبورنونغ 

 إلیھ ضاحیة برایبروك المتنامیة
لوضع خطة حول ما تحتاج

ویطلق على ھذه الخطة اسم  من خدمات وحدائق وبنیة تحتیة ومساكن جدیدة. 
الحضري  

إطار التخطیط 
)Urban Design Framework( في برایبروك أوBraybrook UDF . 

 برایبروك تتغیّر 
ائف الجدیدة في الغرب تنمو ضاحیة برایبروك وتتطّور بفضل الوظ

السكان الُجدد إلى األسعار المعقولة في المنطقة وقربھاالداخلي وانجذاب 
ویمكن مالحظة التغییر بالفعل في شوارع   من منطقة سانشاین والمدینة.

برایبروك، حیث یتّم استبدال المنازل القدیمة بمنازل جدیدة وتوفیر بنیة 
 تحتیة جدیدة.

تقع ضاحیة برایبروك في موقع جید لدعم النمو السكاني في ملبورن، 
فھي قریبة من سانشاین وفوتسكراي ومركز التسّوق ھایبونت 

)Highpoint Shopping Centre كم عن منطقة   9)، وتَبعُد
 ).CBDاألعمال المركزیة في ملبورن (

البنیة التحتیة التي تقوم بھا الوالیة تُعید  إن االستثمارات الضخمة في 
السكك  تشكیل الغرب وستُسّھل السفر من برایبروك، بما في ذلك

  الحدیدیة التي تربط مطار ملبورن بالمدینة  
)Melbourne Airport Rail Link  ونفق المترو (  
)Metro Tunnel) ونفق ویست غایت West Gate Tunnel.(

) ھي الوكالة الحكومیة الجدیدة Homes Victoriaھومز فیكتوریا (
إلدارة وتجدید وتوسیع المساكن االجتماعیة والمساكن  التي تم إنشاؤھا 

ھومز    ستواصل وكالة التي تكون أسعارھا معقولة في فیكتوریا.
) تطویر المساكن العامة القدیمة في Homes Victoriaیا ( فیكتور

 ضاحیة برایبروك، تماشیاً مع الرؤیة الموضحة في ھذه الخطة.

 التخطیط لبرایبروك المتنامیة 
نحن نستكشف أفكاراً جدیدة لتغییر قواعد التخطیط في برایبروك لتشجیع  

الشقق السكنیة، وتجدید المساكن االجتماعیة والخاصة،  العیش في 
 حتیة العامة. واالستثمار في البنیة الت

قد تؤدي ھذه التغییرات إلى زیادة عدد المنازل في برایبروك تدریجیاً 
منزل واستیعاب زیادة في عدد السكان   10000منزل إلى  4000من 
نسمة   22000نسمة إلى حوالي  10000مین فیھا من حوالي المقی

 .2051بحلول عام 

وبدون قواعد التخطیط الجدیدة ھذه، ال یزال من المتوقّع زیادة عدد  
مدار األعوام   مسكن على 2000المساكن في برایبروك بأكثر من 

إذا خططنا جیداً اآلن، یمكننا توفیر المزید من المساكن   الثالثین القادمة.
باإلضافة إلى توفّر خیارات أفضل لعدد أكبر من األشخاص وضمان 

 مرافق مجتمعیة ومساحات مفتوحة وشبكات نقل أفضل.

، سیدخل في مخطط UDFعند الموافقة على إطار التخطیط الحضري 
)  Maribyrnong Planning Schemeالتخطیط لماریبورنونغ (

یُرفق إطار  ویضع القواعد لتطویر ضاحیة برایبروك في المستقبل.
UDF   بضوابط جدیدة تتطلّب من مشاریع البناء دفع حصتھا العادلة من

 تكلفة البنیة التحتیة التي تحتاج إلیھا ضاحیة برایبروك.

  إطار التخطیط الحضري في برایبروك  نحو 
(Towards a Braybrook Urban Design Framework) 

نحو إطار لقد عملنا مع المجلس البلدي إلنشاء وثیقة یُطلق علیھا اسم 
  التخطیط الحضري في برایبروك

 Towards a Braybrook Urban Design Framework)  (
وتتضمن ھذه  والتي تستطلع أفكارنا األولیة حول برایبروك المتنامیة.

األفكار كیفیة قیام حكومة الوالیة بتجدید المساكن االجتماعیة والخاصة  
القدیمة التي لم تعد مناسبة، والعمل مع المجلس البلدي لتوفیر مساحة 

 محلیة مفتوحة ومرافق مجتمعیة وشبكات نقل أفضل. 

نحو إطار التخطیط یشرح ھذا الكتیّب األفكار الست الرئیسیة في 
  الحضري في برایبروك 

)Towards a Braybrook Urban Design Framework(  
حتى تتمّكنوا من اإلطالع على خططنا األولیة وتقدیم اآلراء والتعلیقات.

 من یقود التخطیط لضاحیة برایبروك؟
  تقود ھیئة التخطیط في فیكتوریا  

)Victorian Planning Authority  التخطیط لضاحیة برایبروك (
  نة ماریبورنونغ ووكالة ھومز فیكتوریا مدی  مجلسبمساعدة 

)Homes Victoria  ودائرة النقل (  
(Department of Transport) . 

)  Victorian Planning Authorityھیئة التخطیط في فیكتوریا (
ھي الھیئة الُمتخّصصة التابعة لحكومة والیة فیكتوریا للتخطیط للنمو 

 الحضري في مناطق ُمعیّنة في جمیع أنحاء فیكتوریا.

) لدعم سكان  Homes Victoriaوتّم إنشاء وكالة ھومز فیكتوریا (
والیة فیكتوریا الذین یجدون صعوبة في الحصول على سكن مستقر  

) ھي Homes Victoriaوكالة ھومز فیكتوریا ( وبأسعار معقولة.
ة التي تضّم حالیاً أكثر  لممتلكات السكنیة الحكومیالمسؤولة عن إدارة ا

 ألف من سكان فیكتوریا.  116من 

تقوم دائرة النقل بالتخطیط والبناء واإلشراف على نظام النقل في  
وھي مسؤولة عن التخطیط لشبكات النقل في دائرة سانشاین  فیكتوریا.

)Sunshine Transport Precinct  والسكة الحدیدیة التي تربط (
 ) Melbourne Airport Rail Link(مطار ملبورن بالمدینة 



 نامیةبرایبروك المتالتحدیات والفرص لضاحیة 
یجلب ھذا التغیّر تحدیات وفرص الستحداث األماكن   برایبروك تتغیّر.

نحن نعلم أنھ إذا خططنا جیداً  وجودة التصامیم والبنیة التحتیة للمجتمع.

 اآلن یمكننا تحقیق نتائج أفضل للمستقبل.

 التحدیات والفرص ما یلي:تشمل ھذه 
التأّكد من تصمیم المباني الجدیدة الُمرتفعة بحیث تتناسب مع  

الطابع المستقبلي المطلوب للمنطقة مع اتخاذ اإلجراءات الكفیلة  
 بتخفیف التأثیرات على الجیران 

 دعم المرافق االجتماعیة والمجتمعیة للمجتمع المتنامي  
 النمّو بطریقة تتّسم باالستدامة البیئیة إدارة ھذا  
 توفیر مساحة مفتوحة ُمصّممة جیداً للمجتمع المتنامي  
للمجتمع المتنامي للتنقّل بسھولة في  توفیر بنیة تحتیة للنقل مناسبة  

 ضاحیة برایبروك وحولھا
التأكد من أن البنیة التحتیة للمرافق مثل المیاه والكھرباء یمكنھا  

 المتطلبات المتزایدةاستیعاب 
 دعم النمو المستدام للمصالح التجاریة المحلیة.  

لحلول التقنیة للحركة ومواقف السیارات  ستعتمد خطتنا على األدلّة وا
حة واالستدامة  وخدمات المرافق والتصمیم الحضري والمساحات المفتو

 البیئیة وتمویل البنیة التحتیة. 

•

•
•
•
•

•

•
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 حدود الدائرة  
 عامة  -مساحة مفتوحة 
 عامة ُمقیّدة   -مساحة مفتوحة 

 تكثیف المساحات المفتوحة  
 رابط أخضر طریق ُمغلق/

 مساحة مفتوحة ُمحتملة في المستقبل  
 ممر رئیسي للمشاة  

 مركز لألنشطة  

 ارتفاع المباني: 
 طوابق  8–6
 طوابق  6–4
 طوابق  3

 طابقَین 

 لمتنامیةانحو التخطیط لبرایبروك  
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 برایبروك المتنامیةستة أفكار لضاحیة 
 المركز المدني 1

 إنشاء مساحة عامة (بالزا) جدیدة للتجّمعات والمناسبات

 ة برایبروك الیوم حیضا
برایبروك مركز مجتمعي رائع وملعب لألطفال وملعب  لدى ضاحیة 

 ریاضي لتلبیة احتیاجات المجتمع. 

 ما األشیاء التي یمكن أن تتحّسن
المركز المدني لبرایبروك إلنشاء مساحة  المزید من االستثمارات في 

مجتمعیة جدیدة لتناول الطعام في الھواء الطلق واألشجار وتحسین  
 المسالك التي تربط بین المحالت التجاریة والمركز المجتمعي.

 أفكارنا
• إنشاء ساحة عامة جدیدة أمام المحالت التجاریة  
•
•

•
•

 لدراجاتإبطاء سرعة السیارات والتشجیع على المشي وركوب ا  
إنشاء أماكن خارجیة جدیدة لاللتقاء واالسترخاء وتناول الطعام في  

 الھواء الطلق 
 زراعة األشجار وتنسیق الحدائق   
المحالت التجاریة مع إمكانیة إنشاء مباٍن جیع المساكن فوق شت 

طویلة یصل ارتفاعھا إلى ستة طوابق للمساعدة في جلب أعمال  
 جدیدة ألصحاب المحالت التجاریة.

 اإلسكان  2
 توفیر أنواع مختلفة من المساكن لعدد متزاید من السكان

 ضاحیة برایبروك الیوم 
تضّم ضاحیة برایبروك عدداً كبیراً من العقارات المؤّجرة والمنازل 

 عائلیة الكبیرة والمساكن المجتمعیة. لا
ونحن ندرك أن المنازل المتنّوعة والتي تكون أسعارھا معقولة ضروریة 

 إلنتاجیة وإمكانیة العیش والمساواة االجتماعیة في والیة فیكتوریا.

 ما األشیاء التي یمكن أن تتحّسن
تجدید المساكن االجتماعیة والخاصة القدیمة وبناء شقق ومنازل سكنیة  

قولة للعائالت الصغیرة  یة وبأسعار معوذات جودة عالمتنّوعة أكثر 
 ساكن. واستدامة الم   یمكن أیضاً تحسین تصمیم واألفراد.

أصبح عدد كبیر من المساكن االجتماعیة قدیماً للغایة ویحتاج إلى 
وقد حان الوقت اآلن للتخطیط لكیفیة القیام بذلك بشكل   -استثمارات كبیرة 

 أفضل. 

 أفكارنا
   •

•
•

•

•

•

•

بناء دامة بیئیاً لجمیع مشاریع ال معاییر جدیدة للتنمیة الُمستوضع  
 المستقبلیة 

توفیر أنواع متنّوعة من المساكن التي تناسب أكثر جمیع أنواع   
 األسر ومراحل الحیاة. 

  8إلى  6السماح ببناء المباني السكنیة متوسطة االرتفاع المؤلفة من  
) لزیادة  Ballarat Roadطوابق على طول باالرات رود (

 إمكانیة الوصول إلى الخدمات وإنشاء شارع جذّاب 

السماح ببناء المباني السكنیة المؤلفة من ثالثة طوابق في معظم  
المناطق السكنیة والمباني السكنیة المتوسطة الحجم حول الطرق 

 والمركز المجتمعي الرئیسیة 

إعادة تطویر األراضي السكنیة الحكومیة الشاغرة لتوفیر المساكن   
المستأجرین والتي تظھر التصامیم الُمعاصرة التي تلبّي احتیاجات 

 لیة.ذات الجودة العا 

التخطیط لمزید من خیارات السكن ومساكن ذات جودة أفضل، مع  
(أكثر بـ  2051منزل إضافي بحلول عام  7000ما یصل إلى 

 نفعل أي شيء) منزل إذا لم  4000
 توفیر مساكن اجتماعیة جدیدة وتحدیث المساكن القائمة  
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 التنقل  3
 برایبروك وحولھا آمناً وسھالً أكثرلكي یكون التنقل إلى 

 ضاحیة برایبروك الیوم 
  یوجد في ضاحیة برایبروك محطة سكة حدید توتنام 

)Tottenham Railway Station  وخطوط الحافالت على طول (
  ) وتشیرشیل أفینیو  Ballarat Roadباالرات رود (

)Churchill Avenue) وساوث رود (South Road التي تربط (
وتسكراي وھایبونت ومسارات للدراجات على طول  ین سانشاین وفب

 ) وخط السكك الحدیدیة. Churchill Avenueتشیرشیل أفینیو ( 

التنقّل عبره ) شارعاً یمكن Ballarat Roadأن یصبح باالرات رود (
براحة أكثر، وتحسین خدمات الحافالت وأن یصبح المشي وركوب  

 لرئیسیة آمناً وسھالً أكثر. الدراجات في الشوارع ا 

 أفكارنا
) لیصبح شارعاً جذاباً Ballarat Roadترقیة باالرات رود ( 

شجار والمزید من وسائل  أكثر یحتوي على ممّرات أوسع للمشاة وأ
 النقل العام 

)  South Roadتحسین ممّرات المشاة على ساوث رود ( 
) ودارنلي ستریت Melon Street(  ومیلون ستریت

)Darnley Street) وتشیرشیل أفینیو (Churchill Avenue (  
  الدراجات في تشیرشیل أفینیو  تحسین مسارات  

)Churchill Avenue) وساوث رود (South Road  (
وإنشاء 

) 
مسارات جدیدة للدراجات في دارنلي ستریت

Darnley Street) ومیلون ستریت (Melon Street (  
إغالق حركة مرور المركبات بشكل جزئي من الطرق الرئیسیة   
ى بعض الشوارع المحلیة لكي تصبح آمنة أكثر للمشي وركوب  إل

 الدراجات.

•

•

•

•

ألشیاء التي یمكن أن تتحّسنما ا

 الحدائق واألشجار  4
 أكثر  جعل الشوارع والحدائق والمنازل خضراء

 ضاحیة برایبروك الیوم 
یوجد في برایبروك حدائق كبیرة في المحمیات الطبیعیة سكینیر  

)Skinner) وبریتشارد (Pritchard وكیندر سمیث (  
)Kinder Smith .وبعض الحدائق األصغر في جمیع أنحاء المنطقة ،( 

 بعض اآلخر أقّل شھرة. والبعض منھا شعبي وُمستخدم بشكل جیّد بینما ال

ترقیة الحدائق والمساحات القائمة حتى یتمّكن المزید من األشخاص من 
البعض آمنة  االستمتاع بھا وجعل الشوارع التي تربطھا ببعضھا 

 وخضراء أكثر مع زراعة المزید من األشجار والعشب.

 أفكارنا
خالل زراعة المساحات الخضراء وتوفیر  ترقیة الحدائق القائمة من  

 المقاعد واإلنارة والمساحات المجتمعیة 
  إنشاء حدیقة جدیدة مجتمعیة بالقرب من أشلي ستریت   

)Ashley Street ) وبالرات رود (Ballarat Road ( 
التجاریة في إنشاء حدائق صغیرة جدیدة بالقرب من المحالت  

  ) ودیوك رود  Castley Streetكاستلي ستریت ( 
)Duke Road ( 
التصامیم وجودة المساحات العامة المفتوحة مثل  االستثمار في  

الحدائق إلنشاء مساحات یستطیع عدد أكبر من األشخاص 
 ألحیان االستمتاع بھا في أغلب ا

التأكد من أن مشاریع البناء الجدیدة توفّر مساحات مفتوحة خاصة،   
 ومشاریع البناء الكبیرة توفّر مساحة مفتوحة ُمشتركة لسّكانھا

المطالبة بزراعة األشجار والمساحات الخضراء أمام المباني  
 الجدیدة وخلفھا 

•

•

•

•

•

•

زراعة المزید من األشجار في جمیع الشوارع العامة. •

ألشیاء التي یمكن أن تتحّسنما ا
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 للمجتمعالبنیة التحتیة   5
 قدر أكبر وأفضل من الخدمات المحلیة

 ضاحیة برایبروك الیوم 
) مساحة  Braybrook Hubیُعتبر مركز برایبروك االجتماعي (

Skinnerمجتمعیة رائعة في قلب الضاحیة حیث توفّر محمیتا سكینر (
 
 (

 ) األنشطة الریاضیة والداخلیة الرائعة. RecWestوراك ویست (
على مساحات أصغر ُمخّصصة كما تحتوي ضاحیة برایبروك كذلك 

 للمجموعات المجتمعیة في جمیع أنحاء المنطقة. 

 ما األشیاء التي یمكن أن تتحّسن
والخارجیة من أجل  إجراء المزید من األنشطة في المساحات الداخلیة 

تحسین   دعم مجموعات المصالح ورجال األعمال والتّجار بشكل أفضل.
   مركز برایبروك االجتماعيالممرات التي تصل بین 

)Community Hub .والمحالت التجاریة والخدمات المحلیة ( 

 أفكارنا

التخطیط لمساحات إضافیة لتوفیر المزید من خدمات صحة األم  
 والتعلّم الُمبكر 

الُمخّصصة للفنون وقاعات  تخصیص المكان للمساحات  
 االجتماعات المجتمعیة 

 Maidstone Community Houseترقیة  
المساھمات من مشاریع البناء الجدیدة لتمویل عملیات  استخدام 

 والمباني المجتمعیة. تحسین الحدائق والشوارع 

•

•

•

•
•

تحسین األنشطة  التي تصل بین مركز برایبروك   
 والمركز المحلي ) Community Hubاالجتماعي ( 

والممرات 

 التغییرات الُممكنة لقواعد التخطیط   6
 تحویل األفكار إلى حقیقة واقعة 

•
•

•

•

•

•

 ضاحیة برایبروك الیوم 
یجب على المباني الجدیدة تلبیة معاییر التصمیم األساسیة فقط والتي ال  

یُفرض على  تعتمد دائماً على األشیاء التي تناسب المجتمع بشكل جید.
شركات البناء الحّد األدنى من المتطلبات للمساھمة باألموال من أعمال  

 البناء الجدیدة في الحدائق والمباني المجتمعیة. 

 ما األشیاء التي یمكن أن تتحّسن
وضع معاییر أعلى للمباني الجدیدة والسماح ببناء بعض المباني المرتفعة 

ص من العیش بالقرب من المركز  أكثر حتى یتمّكن المزید من األشخا
النقل العام في برایبروك.المجتمعي والمتاجر ووسائل 

 العامة.بناء المستقبلیة بشكل أكبر في البنیة التحتیة مشاریع ال

 أفكارنا
 وضع معاییر جدیدة للمساكن لیتّم تصمیمھا بأسلوب ُمستدام  
بالمساھمة في تحسین الحدائق مطالبة مشاریع البناء الجدیدة  

والشوارع والمباني المجتمعیة الجدیدة من خالل إدخال آلیة تمویل 
 جدیدة

المزید من المباني المرتفعة حول المركز المجتمعي السماح ببناء   
وعلى طول الطرق الرئیسیة لتوفیر خیارات أفضل للسكن 

 واالستثمار في المجتمع 
السماح ببناء المباني المؤلفة من طابقین إلى ثالثة طوابق كحّد   

 أقصى في المناطق المنخفضة الكثافة 
تحدید االلتزامات بالمساحات المفتوحة المستقبلیة والمرافق  

 المجتمعیة وتحسینات النقل 
التأكد من ارتداد المباني الجدیدة عن الشارع من األمام والخلف  

 بحیث تناسب الطابع المستقبلي المطلوب للمنطقة. 

مساھمة وضمان
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لبرایبروك المتنامیة ساعدونا في التخطیط 
 تغییر ضاحیة برایبروك بمرور الوقت

 عاماً. 30من برایبروك أكثر سیستغرق تحقیق كل ھذه التغییرات في 
سترّكز الجولة األولى من ترقیات البنیة التحتیة المحلیة على احتیاجات  

وستخّصص حكومة والیة فیكتوریا ومجلس   مجتمع برایبروك الحالي.
) استثمارات أكبر لتلبیة City of Maribyrnongبلدیة ماریبیرنونغ ( 

 احتیاجات األعداد المتزایدة للسكان بمرور الوقت.

 الخطوات التالیة
سننظر في اآلراء والتعلیقات التي سنجمعھا من مرحلة التشاور ھذه مع 

برایبروك  أعضاء المجتمع أثناء إعدادنا إلطار التخطیط الحضري في 
)Braybrook Urban Design Framework ومسوّدة تعدیل (

 مخطط التخطیط. 
المشاورات العامة في وقت الحق من عام سنُجري جولة أخرى من 

حول وثائق التخطیط النھائیة، وستتّم دعوتكم لتقدیم المزید من  2021
 المساھمات مّرة أخرى في ذلك الوقت. 

) بعد ذلك في آراء  VPAسوف تنظر ھیئة التخطیط في فیكتوریا (
وتعلیقات المجتمع والمجلس البلدي والوكاالت الحكومیة، وستستعرض 

لجنة محایدة أي مشاكل لم یتّم حلھا، قبل أن تقّرر حكومة والیة فیكتوریا 
في  ) النھائي.UDFإطار التخطیط الحضري (ما إذا كانت ستوافق على 

علیھ، سیصبح جزًء من مخطط التخطیط لماریبورنونغ  حال الموافقة 
)Maribyrnong Planning Scheme.( 

التوقیت وفي الوقت نفسھ، ستدرس حكومة الوالیة والمجلس البلدي مسألة 
 حیة برایبروك المتنامیة. وكیفیة القیام باالستثمارات األخرى من أجل ضا

 اآلن

2031 
المباني عن  ستوفّر ارتدادات

الشوارع الجانبیة فجوات بین  
المنازل القائمة والمباني الجدیدة،  

ویمكن تنسیقھا لتلبیة متطلبات 
 النفاذیة

2041 
إن الُحفَر التي تحتوي على 

الموجودة في الشارع األشجار 
ستُضیف عدداً أكبر من األشجار  

وستمتّص  إلى المناظر الطبیعیة  
میاه األمطار كذلك وستبطئ  

سرعة حركة المرور في 
  تشیرشیل أفینیو  

)Churchill Avenue ( 

2051 
إن ارتدادات المباني الجدیدة عن 
الشارع باإلضافة إلى المساحات 
نمو  المزروعة باألشجار ستسمح ب
األشجار الكبیرة في الحدائق  

 األمامیة 



 لبرایبروك المتنامیة ساعدونا في التخطیط 
 نحن نرید سماع وجھة نظركم 

نرید االستماع إلى آرائكم وتعلیقاتكم على أفكارنا لمستقبل برایبروك، وما 
 ام بھ لدعم المجتمع المتنامي. یجب القی

ستساعدنا آراءكم وتعلیقاتكم في إنشاء إطار التخطیط الحضري النھائي 
(Urban Design Framework) (UDF)  والذي سنُصدره في ،

 . 2021وقت الحق من عام 
قبول آراء وتعلیقات المجتمع من اآلن وحتى یوم الجمعة الواقع  سیتّم 
 . 2021أیار/مایو   28فیھ 

 أخبرونا بما یلي:
 ما الذي یجب تغییره لدعم المجتمع المتنامي في برایبروك؟  
 ھل تؤیدون األفكار الُمقتَرحة؟  
ما ھي أفكاركم حول الخدمات المجتمعیة والحدائق والمساحات   

 المفتوحة والبیئة والنقل واإلسكان لمستقبل برایبروك؟ 

•
•
•

 یمكنكم المشاركة بعّدة طرق 
 استطالع رأي عبر اإلنترنت 

أكملوا استطالع الرأي عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني 
engage.vic.gov.au/braybrook 

خل جمیع المشاركین في االستطالع عبر اإلنترنت في السحب للفوز  سید
 دوالر.  50بقسیمة شرائیة بقیمة 

 المجموعات التشاوریة 
روك االجتماعي  انضموا إلى مجموعة تشاوریة في بھو مركز برایب 

)Braybrook Community Hub .( 
سیحصل المشاركون في المجموعة التشاوریة على قسیمة ماستركارد 

 دوالر للتعویض عن أي نفقات یتكبدونھا.  50بقیمة 

 أیار/مایو  17االثنین 
 بعد الظھر  2.30حتى  1.00من 

 أیار/مایو   19األربعاء 
 مساءً  7.30حتى  6.00من 

 أیار/مایو   25الثالثاء 
 مساءً  7.30حتى  6.00من 

المجموعات التشاوریة ھذه استقبال عدد ُمحّدد من المشاركین.تستطیع 
للمزید من التفاصیل وللتسجیل، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني 

engage.vic.gov.au/braybrook 

 الجلسات المفتوحة 
احضروا جلسة مفتوحة في بھو مركز برایبروك االجتماعي 

)Braybrook Community Hub :( 
 أیار/مایو  22السبت 

ً  1.00صباحاً حتى  10.00من   ظھرا
 أیار/مایو   27الخمیس 

 بعد الظھر  3.00ظھراً حتى  12من 
 یمكنكم "المجيء" في أي وقت من األوقات المذكورة أعاله.

 Engage Victoriaاكتشفوا المزید عبر 
لمعرفة المزید وإبداء رأیكم، أو قوموا بزیارة الموقع   QRامسحوا رمز 

 engage.vic.gov.au/braybrookاإللكتروني 

 تواصلوا معنا
ساعة في الیوم، و  24على مدار  ساخناً للمشروع لدعمكم لقد أنشأنا خطاً 

 أیام في األسبوع.  7
للحصول على المساعدة (تتوفر   03  9021 0627اتصلوا على الرقم 
 .بلغات أخرى كذلك) 

 لمعرفة المزید وإبداء رأیكم!  QRامسحوا رمز 

Department 
of Transport


