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ً
أهل بكم في بريزبن!

مع شوارعنا ومتنزهاتنا الخضراء ،و أ
االحداث الثقافية المثيرة ،والمناخ شبه
حقا مدينة عظيمة.
االستوائي الجميل ،وإحساسنا العميق بمجتمعنا ،إننا ً
خالل العقد المنصرم ،مرت بريزبن بفترة مهمة من النمو لتصبح مدينة
العالم الجديدة المفعمة بالحيوية والنابضة بالحياة .كعمدة المدينة ،ألتزم
بخدمة سكان بريزبن وبتنمية مدينتنا إلى أقصى إمكانياتها.
يشمل ذلك تحقيق بنية تحتية حيوية والتخطيط للمستقبل والحفاظ على
المدينة نظيفة وخضراء ،وتقوية اقتصاد بريزبن.
تم تصميم هذا الدليل إالعطائكم مقدمة موجزة عن بريزبن وعن الخدمات
والمرافق العديدة التي تقدمها بلدية مدينة بريزبن للمقيمين .إذا كنتم
قادمين جدد إلى المدينة ،سيساعدكم هذا الدليل على االستقرار والتجوال
بسهولة.
مكانا
آمل أن تتمتعوا بالعيش هنا وأتطلع للعمل معكم لجعل بريزبن ً
أفضل للعيش.
غراهام كويرك
العمدة
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تاريخ بريزبن

منذ أكثر من  7000سنة...

نجحت جماعات السكان أ
االصليين في تكييف أسلوب حيانهم مع التغييرات
التي تلت العصر الجليدي في المنطقة التي نسميها آ
االن خليج موريتون.
1770

أبحر الكابتن جيمس كوك على طول ساحل كوينزالند مع عالم
النباتات جوزيف بانكس ،وقام بتسمية كايب موريتون وبوينت
لوكاوت وجبال غالس هاوس

1823

وصل خبير المساحة العام جون أوكسلي إلى جزيرة بريبي
لتقييم خليج موريتون كموقع لمستوطنة جزائية

1839
1885

إغالق المستوطنة الجزائية في خليج موريتون
االعالن عن بلدية بريزبن وانتخاب العمدة أ
االول جون بيتري
إ
البدء بتشغيل نظام الترام الذي تجره أ
االحصنة
ُ
ّ

1890

فيضان نهر بريزبن

1893

فيضان نهر بريزبن

1897

الترام الكهربائي
البدء باستخدام ُ

1901

البدء باستخدام إنذار الحرائق وأعمدة الصنابير في شوارع
مدينة بريزبن

1925

دمج  25منطقة حكومية محلية لتشكيل مدينة بريزبن

1859
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زوروا متحف بريزبن أو شبكة
تراث بريزبن الحي للمزيد من
المعلومات عن بريزبن وأبنيتها
وأماكنها التاريخية.
1925

الترام
يتولي مجلس بلدية مدينة بريزبن إدارة نظام ُ

2011

 فيضان نهر بريزبن

1930

فتح قاعة مدينة بريزبن

2012

بدء الحفر في مشروع نفق ليغاسي واي

1940

إتمام جسر ستوري

1964

تبني خطة بلدة بريزبن أ
االولى

2013

إعادة فتح قاعة المدينة بعد ثالثة أعوام من الترميم

2014

تستضيف بريزبن قمة الرؤساء G20

 1974	

فيضان نهر بريزبن

2015

فتح نفق ليغاسي واي

1982

انعقاد ألعاب الكومونويلث

2015

عيد ستوري بريدج الـ 75

1986

إتمام جسر غايتواي

1988

عقد معرض إكسبو  88في أرض صناعية مستصلحة في
جنوب بريزبن

2001

تستضيف بريزبن ألعاب غودويل

2006

رؤيتنا المشتركة ،العيش في بريزبن العام ( 2026المعروفة
حاليا بـرؤية بريزبن  )2031تم إصدارها بعد استشارات
ً
مجتمعية واسعة

2007

بدأ الحفر في مشروع نفق CLEM7

2009

تحتفل بريزبن بعيدها الـ  150كبلدية

2010

إتمام إنشاء نفق  CLEM7وجسر غوبيتوين.
إغالق قاعة البلدية للقيام بأعمال الترميم
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رموز بريزبن
شعار النبالة
يظهر في شعار النبالة الرسمي لبريزبن أسدين مجنحين برأس نسر ،اختيرا لطبيعتهما المفعمة بالحيوية
والحركة ،وهما يسندان درع المدينة .يشيد تصميم الدرع بـ سير توماس بريزبن ،الفلكي البارز الذي سميت
المدينة باسمه .تمثل رموز الدرع النشاط التجاري والسالم ،بينما يعني الشعار الوطني ’ميليورا سيكويمور‘:
لالفضل‘ .أما ألوان المدينة ،أ
’نهدف أ
االزرق والذهبي ،فتظهر في إاالكليل الموجود في أعلى شعار النبالة.
شعار مجلس بلدية مدينة بريزبن
قاعة مدينة بريزبن أساس الشعار الرسمي التجاري لبلدية مدينة بريزبن .للعديد من سكان بريزبن ،قاعة
البلدية هي مركز بريزبن الثقافي والمجتمعي – مكان استقرار صمد في وجه سنين التطور.
علم بريزبن الرسمي
يوميا في ميدان الملك جورج خارج قاعة البلدية .وتظهر عليه صولجانات هرمس
يرتكز على شعار النبالة ُ
ويرفع ً
وعقد ستافورد ذهبية،
ذهبية (صولجانات مجنحة تلتف حولها أفاع) ،وأسود مجنحة برؤوس نسور ذهبيةُ ،
االبيض و أ
ونجوم بيضاء ،وخطوط باللونين أ
االزرق البحري على خلفية زرقاء.

6

ضفدع الشجر
في العام  ،1996أصبح ضفدع الشجر الرشيق الرمز الحيواني للمدينة .وهو معروف في جميع أنحاء المنطقة
بألوانه الجميلة و "أغنية المطر" المميزة الخاصة به ،والتي يمكن سماعها من بين النباتات الكثيفة أو البحيرات
أو الخلجان الصغيرة أو المستنقعات أو أفنية بريزبن الخلفية خاصة لدى هطول أمطار الربيع والصيف.

البوينستيا
أ
عندما تشكلت بريزبن العظمى في  1تشرين االول/أكتوبر  ،1925اختيرت البوينستيا الحمراء من قبل الناس
كالزهرة الرمزية .وعلى الرغم من كونها مكسيكية أ
االصل ،إال أن البوينسيتيا تنمو بشكل ممتاز في بريزبن،
مضفية بقعا رائعة من أ
االلوان على الحدائق الشتوية.
ً
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االتصال بالبلدية

لدى اتصالكم بالبلدية نسعى إلى الحفاظ على أعلى مستوى من
الخدمة للتأكد أننا نوفر قيمة حقيقية لدافعي الضرائب في بريزبن
وللمقيمين فيها .هذا االلتزام بالخدمة موضح في ميثاق العملء
االنترنت بزيارة
الخاص بـ بريزبن ويمكن الوصول إليه عبر إ
www.brisbane.qld.gov.au
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هاتفيا بالبلدية
االتصال
ً

يعمل مركز االتصال  24ساعة في اليوم ،سبعة أيام في أ
االسبوع ،ويمكن
االتصال به على الرقم  3403 8888
).(07
لالستعالمات المتعلقة أ
باالعمال ،اتصلوا على خط البلدية الساخن
المخصص أ
لالعمال  7/24على الرقم ) 133 BNE (133 263أو بالبريد
إااللكتروني 133BNE@brisbane.qld.gov.au

الصم وضعيفي البصر
يقدم المجلس ً
أيضا خيارات اتصال عديدة للعمالء ّ
والبكم:
أ
يوميا ،سبعة أيام في االسبوع من
تتوفر خدمة المناوبة الوطنية  24ساعة ً
خالل الموقع إااللكترونيwww.relayservice.com.au :
أيضا خدمة المناوبة على إاالنترنت باالتصال بموقع خدمة المناوبة
تتوفر ً
الوطنية
أيضا استخدام فيديو خدمة المناوبة باالتصال على اسم سكايب:
يمكن ً
 ace.vrsوالطلب من مترجم الفيديو االتصال بالرقم (07) 3403 8888
االتصال بالبلدية عن
إذا كنتم تعانون من مشكلة في النطق ،يمكنكم ّ
هاتفيا بخدمة "سبيك أند ليسن" على الرقم
االتصال
طريق ّ
ً
 1300 555 727.
أيضا خدمة الترجمة بلغة إاالشارة للسكان الصم الراغبين في
تقدم البلدية ً
المشاركة في حدث للبلدية أو الذين بحاجة إلى مقابلة موظف في البلدية
لة.
لمناقشة مسألة ال يمكن حلها بسهولة عبر الهاتف أو المراس 

خدمة الترجمة والترجمة الفورية

تستطيع خدمة الحكومة أ
االسترالية للترجمة والترجمة الفورية الوطنية
ولغويا على الوصول إلى معلومات
ثقافيا
ً
مساعدة الجماهير المتنوعة ً
 131واطلبوا التحدث
البلدية .الستخدام هذه الخدمة ،اتصلوا بالرقم  450
إلى بلدية مدينة بريزبن على الرقم .(07) 3403 8888

االنترنت
البلدية على إ

إاالنترنت طريقة سهلة للحصول على معلومات عن البلدية ،زوروا
www.brisbane.qld.gov.au
ومحدثة حول رؤية البلدية
يحتوي الموقع إااللكتروني على معلومات وافرة
ّ
بالنسبة لـ بريزبن ،والمشاريع والخدمات والمرافق الحالية .كما يوفر لكم
سهولة القيام أ
باالعمال مع البلدية على إاالنترنت ،حيث بوسعكم:
تسديد فواتبركم وغيرها من حسابات البلدية
إيداع ومعاينة طلبات إاالنشاء
تغيير تفاصيل عنوانكم
أ
تجديد تسجيل حيوانكم االليف أو البحث عنه إذا ضاع.

أ
االقليمية
مراكز االعمال إ

يمكن للموظفين في مراكز أ
االعمال إاالقليمية مساعدتكم على الحصول
على معلومات تنظيمية ونصائح مهنية حول أمور مثل القوانين المحلية
والتصاريح والطلبات.
تعمل مراكز أ
االعمال إاالقليمية من  8:30ق.ظ .حتى  4:45ب.ظ .إاالثنين
إلى الجمعة .للعثور على أقرب مركز أعمال إقليمي ،الرجاء زيارة موقعنا
إااللكتروني أو االتصال بمركز اتصال.
تقع ردهة أعمال البلدية في المكتبة ومركز العمالء في ميدان بريزبن،
 266جورج ستريت في المدينة .تقدم الخدمات ذاتها التي تقدمها مراكز
أ
باالضافة إلى إاالنشاءات المتخصصة والخدمات التنظيمية
االعمال إاالقليمية ،إ
أ
والدعم .تفتح ردهة االعمال من  9ق.ظ .حتى  5ب.ظ .إاالثنين إلى الجمعة.

مراسلة البلدية

يمكنكم مراسلة البلدية عن طريق زيارة www.brisbane.qld.gov.au
وإرسال نموذج .Write to Council
أيضا مراسلة البلدية على:
و يمكنكم ً
Brisbane City Council
GPO Box 1434 Brisbane Qld 4001

االبالغ عن مشاكل صيانة
إ

شيئا يحتاج إلى تصليح في شارعكم ،أو منتزهكم المحلي أو
إذا حددتم ً
حيكم ،يمكنكم إعالم بلديتكم عن طريق:
ّ
زيارة إاالنترنت على  www.brisbane.qld.gov.auوإرسال
نموذج .Report It
االتصال على الرقم .(07) 3403 8888
االتصال بمركز ّ
ّ
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دائرتكم االنتخابية

االنتخابية لتمثيل حاجات مجتمعهم.
في بلدية مدينة بريزبن  26دائرة إنتخابية ،يمثل كل منها عضو في المجلس البلدي ينتخبه سكان الدائرة إ
العمدة .

ينتخب سكان مدينة بريزبن
زوروا موقع مفوضية كوينزالند االنتخابية على  www.ecq.qld.gov.auلمعرفة أية دائرة انتخابية تعيشون فيها ،وللتأكد من وجودكم على القائمة االنتخابية.
تجرى انتخابات مجلس بلدية مدينة بريزبن كل أربع سنوات .التصويت إلزامي لجميع السكان المواطنين أ
االستراليين الذين تجاوزوا الـ  18من العمر.

االتصال بدائرتكم االنتخابية في بلديتكم
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العمدة
هاتف )07( 3403 4400
lord.mayor@brisbane.qld.gov.au
دائرة براكن ريدج
)07( 3667 6000
brackenridge.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة كاالمفيل
)07( 3131 7022
calamvale.ward@bcc.qld.gov.au
الدائرة المركزية
)07( 3403 0254
central.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة تشاندلر
)07( 3407 1400
chandler.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة كوربارو
)07( 3403 2101
coorparoo.ward@bcc.qld.gov.au

دائرة ديغون
)07( 3667 6011
deagon.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة دوبوي
)07( 3407 8800
doboy.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة إنوغيرا
)07( 3407 2510
enoggera.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة فورست اليك
)07( 3407 1211
forestlake.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة هاميلتون
)07( 3403 1095
hamilton.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة هوالند بارك
)07( 3403 7791
hollandpark.ward@bcc.qld.gov.au

دائرة جامبوري
)07( 3407 7000
jamboree.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة ماكغريغور
)07( 3407 8500
macgregor.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة مارشانت
)07( 3407 0707
marchant.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة ماكداول
)07( 3403 7690
mcdowall.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة موروكا
)07( 3403 1730
moorooka.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة مورنينغسايد
)07( 3407 8200
morningside.ward@bcc.qld.gov.au

Deagon

Bracken
Ridge

Wynnum
Manly
Deagon

McDowall
Marchant
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دائرة بولينفايل
)07( 3407 0220
pullenvale.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة رنكورن
)07( 3407 0566
runcorn.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة تينيسون
)07( 3403 8605
tennyson.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة ذي غابا
)07( 3403 2165
thegabba.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة ذو غاب
)07( 3407 1900
thegap.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة والتر تايلور
)07( 3407 0005
waltertaylor.ward@bcc.qld.gov.au
دائر وينوم مانلي
)07( 3403 2180
wynnummanly.ward@bcc.qld.gov.au

Wynnum
Manly

Northgate

Hamilton

Wynnum
Manly

Enoggera
The Gap
Wynnum
Manly

Central
Doboy

Paddington
Morning side
The Gabba

Pullenvale
Walter Taylor

Coorparoo
Holland Park

Tennyson

Chandler

Pullenvale
Jamboree

Macgregor

Moorooka

Runcorn
Forest Lake

Calamvale

دائرة نورثغايت
)07( 3403 2210
northgate.ward@bcc.qld.gov.au
دائرة بادنغتون
)07( 3403 2520
paddington.ward@bcc.qld.gov.au

Wynnum
Manly

خدمات البلدية أ
االساسية

تجميع القمامة ومواد التدوير

تلتزم البلدية بالمحافظة على نظافة وخضار واستدامة بريزبن وتزويد
السكان بمجموعة من الخدمات للمساعدة على الحد من النفايات في
المكبات.
ّ
تقدم البلدية للسكان ثالث خدمات لجمع النفايات تشمل حاوية التدوير،
وحاوية النفايات ،وحاوية اختيارية للنفايات الخضراء القابلة للتدوير لجميع
قصاصات العشب والتقليم وأوراق الشجر .هناك تكلفة فصلية صغيرة
لحاوية النفايات الخضراء القابلة للتدوير ورسم إنشاء وحيد للمنازل التي
حجما أكبر لتدويراتها وتطلب حاوية تدوير أكبر سعة  340ليت ًرا.
تريد ً
أسبوعيا ونفايات التدوير والنفايات الخضراء
يتم جمع النفايات المنزلية
ً
القابلة للتدوير كل أسبوعين من حافة الطريق أمام المنزل .قوموا بتنزيل
تطبيق  Brisbane Bin and Recyclingلتحصلوا على تقويم جمع النفايات
الخاص بكم أو زوروا الموقع للمزيد من المعلومات.
المكبات
كمقيمين جدد ،يمكنكم المساعدة على التقليل من النفايات في ّ
عن طريق تدوير كل أوراقكم ،والورق المقوى ،والزجاج ،والمعادن
والبالستيك في حاوية التدوير لديكم.
كما يمكن أخذ نفايات الحديقة إلى أي مركز من مراكز البلدية أ
االربعة
تطبق عليكم رسوم.
السترداد الموارد .تذكروا استخدام قسائمكم أو قد ّ
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فيما يلي خدمات نفايات وتدوير أخرى تؤمنها البلدية.

النفاياتُ :ترسل كل سنة قسائم النفايات إلى دافعي الضرائب
قسائم
في بريزبن لمساعدتهم على التخلص مما ال يزيد عن  1000كغ من النفايات
مجانا في مراكز استرداد المواردُ .يطلب من
العامة أو النفايات الخضراء ً
أصحاب أ
االمالك تمرير القسائم إلى المستأجرين لديهم.
مراكز استرداد الموارد :تقع هذه المرافق أ
االربعة في ندجي ،و ويالونغ،

و فيري غروف ،و تشاندلر وتقبل النفايات العامة ،والنفايات الخضراء
وتقدم التدوير المجاني للمركبات إذا كانت كتلتها إاالجمالية المسجلة
أ
مجانا ،الورق
طنا .تشمل االشياء التي يمكن تدويرها ً
( )RGVMأقل من ً 4.5
المقوى ،عبوات الغاز الفارغة ،الطالء ،المعادن ،النفايات إااللكترونية ،السلع
يطبق
الكهربائية الكبيرة ،القطع المنزلية التي يمكن إعادة استعمالها وغيرهاّ .
رسم التخلص من النفايات المعلن عنه على النفايات العامة والنفايات
الخضراء أو يمكن للسكان استعمال قسائم النفايات.
تجميع أ
االشياء الكبيرة من حافة الطريق :تقوم هذه الخدمة المجانية
بجمع أ
االشياء المنزلية الكبيرة من حافة الطريق في كل ضاحية مرة في
السنة .يتم إعالم السكان بتاريخ التجميع قبل أسبوع على أ
االقل ويمكنهم
االشياء الكبيرة على حافة الطريق في عطلة نهاية أ
وضع أ
االسبوع التي تسبق
بدء التجميع.

أيام التخلص من النفايات المنزلية الخطرة :يستطيع السكان التخلص
بأمان من النفايات المنزلية الخطرة مثل مواد التنظيف الكيميائية ومبيدات
فصليا .سيتم إاالعالن
الحشرات ،في أيام التخلص من النفايات المجانية
ً
عن هذه أ
االيام على موقع البلدية.

تبرع بها
محلت  
 :Tipمفروشات منزلية نوعية معاد استخدامها وأشياء ّ
السكان في مراكز استرداد الموارد ،يتم بيعها في َ
محلي  Tipالتابعين للبلدية،
وتدعم أ
االموال التي تم جمعها مؤسسة إنديفر .استفيدوا من صفقة رابحة
بالتسوق في  27Aبروسبيريتي بالس ،جيبنغ و  46كولبارد ستريت وست،
أكيشيا ريدج ،بين  8ق.ظ .و  4ب.ظ .كل نهاية أسبوع.
من خالل إعادة التفكير بنفاياتكم تستطيعون المساعدة على جعل بريزبن
مدينة خضراء ونظيفة وأكثر استدامة.
للمزيد من المعلومات حول النفايات والتدوير في بريزبن ،قوموا بتنزيل
التطبيق المجاني  ،Brisbane Bin and Recyclingأالجهزة  iOSوأندرويد،
زوروا  www.brisbane.qld.gov.auأو اتصلوا على الرقم
.(07) 3403 8888

التحصين

تقدم بلدية مدينة بريزبن برنامج تحصين مجاني أ
لالطفال لحمايتهم من
مجموعة من أ
االمراض .تقام العيادات بصورة منتظمة في أنحاء بريزبن.
أيضا تلقيح مجاني ضد إاالنفلونزا لكبار السن في أية عيادة من عيادات
يتوفر ً
البلدية لتحصين المجتمع في أنحاء بريزبن خالل موسم إاالنفلونزا.

شراء ملكية في بريزبن

ً
وصوال مباش ًرا
تقدم لكم خدمة البلدية للتخطيط و إاالنشاء على إاالنترنت
إلى المعلومات عن الملكية والتخطيط و إاالنشاء الخاصة بـ بريزبن .بوسعكم
أيضا إيداع عمليات بحث على إاالنترنت وطلب مخططات بناء
ً
لبعض العقارات .للمزيد من المعلومات ،زوروا
pdonline.brisbane.qld.gov.au
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الحفاظ على حركية بريزبن

تقوم البلدية بتنفيذ مجموعة من االستراتيجيات لجعل التجول في
أمانا.
بريزبن أسرع وأسهل وأكثر ً

تحسين الطرق المحلية

البلدية ملتزمة بتحسين الطرق المحلية ،مستثمرة باليين الدوالرات للتقليل
من االختناق المروري ،والنقاط السوداء المعروفة واالزدحام على طرق
الضواحي .سيجعل هذا االستثمار شبكة طرقنا المحلية تتدفق بسهولة أكثر
أمانا.
وأقل
ازدحاما وأكثر ً
ً

التنقل النشط

التزمت البلدية بتخصيص  100مليون دوالر من  2020 - 2016لبناء وتحسين
بشكل مستمر شبكة بريزبن الواسعة لمرور الدراجات وللدروب المشتركة.

استفيدوا من طقس بريزبن شبه االستوائي الجميل بتحويل جولتكم التالية
إلى جولة نشطة؛ مثل ركوب الدراجة أو السير .ستبقون نشطين وفي حالة
جيدة بينما تساعدون على الحفاظ على مجتمعاتنا بحالة أنظف وأكثر
صحية ّ
ازدحاما.
خضا ًرا وأقل
ً

استئجار دراجة من سيتي سايكل

سيتي سايكل طريقة ممتعة وقليلة التكلفة وسهلة للوصول إلى مركز العمل
أو اللعب أو الدراسة .تعمل سيتي سايكل  24ساعة في اليوم ،سبعة أيام
أ
موقعا
في االسبوع ،وتقدم ما يصل إلى  2000دراجة لالستئجار عبر ً 150
مالئما ،في عدادهم محطات الحافالت والقطار والعبارات الرئيسية.
ً
للمزيد من المعلومات زوروا www.citycycle.com.au
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النقل العام

تعمل الحافالت و سيتي كاتس ،وسيتي هوبرز ،وسيتي فيريز سبعة أيام في
أ
تنقل مالئمة وصديقة للبيئة.
االسبوع ،وهي طرق ّ
ُ
أسطوال من  21سيتي كاتس وتسع عبارات آحادية
تشغل بلدية مدينة بريزبن
ّ
الهيكل (بما فيها سيتي هوبرز) على طول شبكة من  25محطة تمتد من
جامعة كوينزالند في سانت لوشيا ( )UQ St Luciaإلى الضفة الشمالية في
هاملتون .تعمل سيتي كاتس سبعة أيام في أ
االسبوع بخدمات منتظمة كل
 15دقيقة لمعظم النهار ،ومسارات سريعة وخدمات متكررة أكثر خالل
أوقات الذروة .يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن خدمات
العبارات ،بما فيها الجداول الزمنية ،على موقع ترانسلينك.

التنقل النشط إلى المدرسة

التنقل النشط إلى المدرسة هو برنامج البلدية المجاني الذي يساعد تالميذ
المدارس إاالبتدائية في بريزبن ،ووالديهم ومدرسيهم على ترك السيارة في
المنزل والسير إلى المدرسة أو ركوب الدراجة أو السكوتر أو التشارك في
ركوب السيارة أو استخدام النقل العام.

إدارة حركة المرور

للحصول على آخر المستجدات عن حركة المرور ،يمكنكم االتصال بخط
حالة المرور على الرقم  13 19 40أو معاينة إاالنترنت على
 www.131940.qld.gov.auقبل البدء برحلتكم.

بالنسبة للمناطق حيث النقل العام محدود ،تقدم البلدية مواصالت عامة
معدلة بحسب الحاجة .تتوفر ثمانية خطوط ثابتة في أرجاء بريزبن مع
توفر الخدمة للسكان والزائرين .توفر البلدية خدمة مشتركة لسيارات إاالجرة
عاما أو أالولئك
من الباب إلى الباب للسكان الذين تتجاوز أعمارهم ً 60
الذين يعانون من إعاقة حركية ويجدون صعوبة في الوصول إلى المتاجر
والخدمات المحلية في بعض الضواحي.
للمزيد من المعلومات عن خيارات النقل العام أ
االخرى في بريزبن وجنوب

شرق كوينزالند ،بما فيها التعرفات والجداول الزمنية ،اتصلوا بـ ترانسلينك
حكومة كوينزالند على الرقم  13 12 30أو زوروا
www.translink.com.au
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حيكم
التعرف على ّ
ّ

إدارة حاالت الطوارئ

عليكم الحصول على ترخيص لتربية أنواع وأعداد معينة من الحيوانات في
بريزبن .يتوجب على جميع أصحاب الحيوانات أ
االليفة في بريزبن اتباع
قوانين ملكية الحيوانات للتأكد أال تصبح الحيوانات ومنها أ
االليفة مصدر
إزعاج للمجتمع أو للحياة البرية أ
االصلية.

ُيستخدم الحرق المخطط له والمتحكم به على أراضي البلدية للحفاظ
على صحة أنظمة الغابات البيئية وللتقليل من تأثير حرائق الغابات .الحرق
المقرر يقلل من تراكم وقود الحريق ،مثل العيدان و أ
االوراق ،التي تجعل
صعبا.
التحكم بحرائق الغابات ً

واالنشاء
البناء إ

العواصف والفيضانات

تربية الحيوانات أ
االليفة

إذا كنتم تخططون إالضافة بركة سباحة أو شرفة ،أو لتقسيم ملكية أو
للقيام بأي مشروع بناء أو تجديد في بريزبن ،يتوجب عليكم الحصول على
موافقات إاالنشاء المناسبة من البلدية.
أيضا مساعدتكم في عمليات بحث متنوعة ،وتقديم طلبات
يمكن للبلدية ً
السمكرة وتصريف المياه ومعلومات عن التسييج.

إدارة الحريق

قد تكون بعض مناطق بريزبن عرضة للفيضانات في أوقات مختلفة من
مهما في إدارة دورة المياه.
السنة .تلعب البلدية دو ًرا ً
لكن ال يمكن تفادي بعض الفيضانات ،لذا عليكم معرفة مخاطر الفيضانات
في المكان الذي تسكنون فيه.
لدى بلدية مدينة بريزبن مجموعة أدوات مجانية ومعلومات لمساعدة
السكان و أ
االعمال على فهم وإدارة خطر الفيضانات المحتملة .تقدم البلدية
أيضا معلومات مفيدة عن االحتياطات التي يمكنكم أخذها وما تفعلونه في
ً
حالة فيضان .زوروا  www.brisbane.qld.gov.auوابحثوا عن ‘’flood
للمزيد من المعلومات.

االنذار المبكر المجانية
خدمة إ

خدمة إاالنذار المبكر في بريزبن مجانية وتسمح للسكان في منطقة الحكومة
المحلية لبلدية مدينة بريزبن باستالم إنذارات بواسطة البريد إااللكتروني،
أو الرسائل النصية القصيرة أو رسالة مسجلة إلى هاتف المنزل أو بضغط
إاالشعارات .للمزيد من المعلومات عن هذه الخدمة ،الرجاء زيارة موقع
البلدية إااللكتروني على www.brisbane.qld.gov.au/beprepared
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الحصول على الدعم

الخدمات التي يمكن الوصول إليها

تسهل
تقدم بلدية مدينة بريزبن مجموعة من التسهيالت والخدمات ّ
على الجميع التمتع بوصول عادل ومنصف .تتضمن مكتبات البلدية موا ًدا
لالستعارة بصيغ بديلة.
أ
لدى البلدية قاعات مجتمعية متوفرة الستئجار العموم ،يمكن لالشخاص

الذين يعانون من اعتالل في الحركة الوصول إليها ،والعديد من الحافالت
والقطارات والعبارات وخدمات سيارات أ
االجرة الخاصة مصممة للوصول
باالضافة إلى ذلك ،بوسع السكان المؤهلين التقدم بطلب إلى دائرة
السهل .إ
النقل والطرق الرئيسية في كوينزالند للحصول على تصاريح ركن مركبات
ذوي إاالعاقة.
يساعد برنامج  Good Neighbour Clean-Up Schemeالسكان الذين
عاما أو الذين يعانون من إعاقة في الحركة ،على أخذ
تتجاوز أعمارهم ً 60
أ
االغراض غير المرغوب فيها إلى مراكز البلدية لالسترداد .ليست هناك تكلفة
لهذه الخدمة أالن المتطوعين المخصصين مزودون بقسائم الستخدامها في
محطات االسترداد .للمزيد من المعلومات ،اتصلوا بالبلدية على الرقم
.(07) 3403 8888

القوانين المحلية

بموجب قانون مدينة بريزبن ،لبلدية مدينة بريزبن صالحية سن القوانين
أيضا عن تطبيق بعض القوانين
المحلية وتطبيقها .كما أن البلدية مسؤولة ً
شرعتها حكومة كوينزالند.
التي ّ

إن فريق البلدية للخدمات التنظيمية وااللتزام بالقانون مسؤول عن تطبيق
القوانين المتعلقة بـ:
الثروات الطبيعية
قوانين ركن السيارات
إدارة الحيوانات
العربات المهجورة
مصادر إزعاج الجيران

تتوفر الئحة كاملة بالقوانين المحلية على
موقع البلدية.
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القيام بالمشاركة

االسهام في حياة مجتمعكم وفي مستقبل بريزبن.
بوسعكم إ

إنها مدينتكم ،إنه رأيكم

يعطيكم برنامج استشارة المجتمع  Your City Your Sayفرصة التعرف على
المسائل التي تؤثر على بريزبن و إاالبداء برأيكم .بوسعكم أن تصبحوا عض ًوا
بالتسجيل على إاالنترنت .www.brisbane.qld.gov.au/yoursay

التخطيط للجوار

معا لتقرير ما ستكون
يتلخص التخطيط للجوار بعمل البلدية والمجتمع ً
عليه بريزبن في المستقبل.
إذا كنتم تعيشون ،أو تعملون أو تملكون عقا ًرا أو ً
عمال في بريزبن ،يمكنكم
المشاركة عندما تباشر البلدية بخطة الجوار في منطقتكم.
زوروا موقع البلدية لمعرفة المزيد عن مخططات الجوار التي تبناها كل من
البلدية والمجتمع والمسودات التي يتم وضعها .يمكنكم االنضمام إلى
منتدى نقاش أو ّ
تعلم كيفية تقديم اقتراح.
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حماية البيئة

يمكنكم القيام بعمل ّبناء في بيئتكم المحلية بطريقة أخرى وهي المشاركة
ببرامج التطوع للحفاظ على أ
االحراج .ساعدوا مجتمعكم على استعادة
الموائل الطبيعية في المتنزهات ،و أ
االحراج وأراضي المستنقعات والممرات
انضموا إلى فريق موائل
المائية من خالل االنضمام إلى أحد البرامج الثالثةّ .
بريزبن  Habitat Brisbaneالمحلي للعمل في أ
االحراج المحلية أو ساعدوا
على الحفاظ على مستجمع المياه عن طريق مساعدة فريق مستجمع
أرضا حرجية
مياه الجدول  Creek Catchmentالمحلي .إذا كنتم تملكون ً
وتريدون الحصول على بعض الدعم لتشجيع الحياة البرية ،قد ترغبون
في االنضمام إلى برنامج المشاركات للحفاظ على الحياة البرية
.Wildlife Conservation Partnerships Program

التواصل مع المشردين

يجمع  Homeless Connectبين بلدية مدينة بريزبن ،وحكومة كوينزالند،
و أ
االعمال ،ومجموعات المجتمع لتقديم خدمات مجانية للذين يعانون من
معرضون له.
التشرد أو ّ
للمزيد من المعلومات عن تلك البرامج والمبادرات ،الرجاء زيارة موقع
البلدية على www.brisbane.qld.gov.au

التجوال
طرق الدراجات الهوائية

في بريزبن شبكة واسعة من دروب الدراجات على الطرقات وخارجها وممرات
مشتركة Cycling Brisbane .برنامج البلدية الحائز على جائزة في مساعدة
االعمار والقدرات .االنضمام مجاني ويقدم أ
االشخاص من جميع أ
أ
لالعضاء
عروضا وخصومات ومعلومات يحتاجون إليها للركوب في مدينتنا.
ً
بموجب قوانين كوينزالند ،ركوب الدراجة شرعي على الطرق ودروب المشاة
(إال إذا كانت هناك يافطة بغير ذلك) ،لكن على الدراجات منح أ
االولوية
للمشاة .للمزيد من المعلومات زوروا www.tmr.qld.gov.au/roadrules
عاما
إذا ركبتم دراجتكم في وسط المدينة التجاري ،هناك أكثر من ً 80
موقعا ً
مجانا في المدينة الداخلية وتقدم  ،Cycle2Cityالتي تقع
لركن الدراجات ً
وسليما للدراجات ،وغرف لتغيير
آمنا
في محطة ميدان الملك جورج ً
ً
موقفا ً
المالبس ،وخزائن ومناشف نظيفة.
للحصول على معلومات عن ركوب دراجة في بريزبن ،زوروا
www.cyclingbrisbane.com.au

ركن آ
االليات في بريزبن

تنظم بلدية مدينة بريزبن ركن آ
االليات في بريزبن .هناك عدد من القواعد
والقوانين العامة لركن آ
االليات عليكم معرفتها لتجنب الغرامات أو سحب
سيارتكمَّ .
وتحدد مناطق مراقبة حركة المرور والوقوف بالفتات على
تنظم َّ
أ
حدود المناطق السكنية ومناطق االعمال .لمعرفة إذا كان شارعكم في
منطقة مراقبة الوقوف ،الرجاء زيارة موقعنا إااللكتروني أو االتصال بالبلدية
على الرقم .(07) 3403 8888
انتبهوا إلى أية عالمات أو الفتات على الطريق قد تشير إلى تطبيق أية

شروط وقوف محددة ،مثل مناطق الوقوف الخاصة وحدود مناطق مراقبة
أيضا بتشغيل عدادات الوقوف في بريزبن،
المرور والوقوف .تقوم البلدية ً
باالضافة إلى محطات الوقوف في ميدان الملك جورج و ويكهام تيراس في
إ
المدينة .يمكن دفع تعرفة الوقوف على الطريق في العداد بواسطة نقود
أو بطاقة ( )Tap N Goأو بواسطة جهاز محمول .العمالء الذين يرغبون في
الدفع بواسطة جهاز محمول يمكنهم تحميل التطبيق المجاني أ
االسترالي
 CellOParkوتسجيل تفاصيلهم ،أو االتصال بـ  CellOParkعلى الرقم
 .(07) 5646 5222زوروا  www.brisbane.qld.gov.auأو
 www.cellopark.com.auللمزيد من المعلومات.

نصائح للتنقل بالحافالت

كونوا في الموقف خمس دقائق قبل االنطالق.
جهزوا بطاقتكم  goأو التعرفة الصحيحة.
لالشارة للحافلة بالوقوف.
ارفعوا يدكم إ
إذا كانت لديكم بطاقة تخفيض ،أظهروها للسائق.
للنزول من الحافلة ،اقرعوا الجرس عند اقتراب الحافلة من موقف
وجهتكم.
لدى النزول ،انتظروا انطالق الحافلة قبل أن تقطعوا الطريق.

كيفية شراء بطاقة go

وضعت حكومة كوينزالند بطاقة  goقيد االستعمال كي تتمكنوا من التنقل
بسهولة على متن حافالت ترانسلينك ،والعبارات والقطارات .يمكنكم
شراءها على إاالنترنت أو من موزعي بطاقة  ،goأو على الهاتف باالتصال بـ
ترانسلينك على الرقم .13 12 30
زوروا  www.translink.com.auللحصول على المزيد من المعلومات عن
شراء بطاقة  goوإعادة شحنها .يتوفر تطبيق  My Translinkمن App store
و .Google Play
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اللعب في بريزبن

للتسوق والوجبات الفخمة.
بريزبن مركز ترفيهي وثقافي ورياضي نابض بالحياة ومسرح ناشط
ّ
أيضا متنزهات رائعة ومساحات خضراء لممارسة أ
االنشطة في الخارج.
فيها ً

ماذا يحدث

أدناه فقط بعض البرامج التي تقدمها البلدية.

دائما الكثير للمشاهدة والعمل في بريزبن وحولها .تعرفوا على
هناك ً
المجموعة المجانية الواسعة من أحداث ونشاطات البلدية ،بما فيها
الرياضة ،والنشاطات في الهواء الطلق ،والتدريس ،والمعارض ،والترفيه،
وبرامج العطل المدرسية ،في صفحاتنا  What's onو  eventsعلى
 www.brisbane.qld.gov.auأو www.facebook.com/bnewhatson
اشتركوا برسائل البلدية إاالخبارية إااللكترونية المجانية للحصول بانتظام على
المستجدات حول أ
االشياء التي يمكنكم مشاهدتها والقيام بها على مدار
السنة .تقوم البلدية بإدارة وصيانة مجموعة من المرافق الترفيهية بما فيها
المتنزهات والحدائق وقاعات المجتمع والمرافق الرياضية مثل:
مالعب التنس
حلبات التزلج.

مسارات الغولف
أرصفة القوارب
برك السباحة
يتوفر الوصول إلى واي فاي مجاني في متنزهات عديدة للبلدية .للمزيد من
المعلومات زوروا www.brisbane.qld.gov.au

برامج االستجمام
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الصحة الجيدة حجر أساس االستمتاع بالحياة في بريزبن .تدعم البلدية
سلسلة من برامج الترفيه التي تساعد السكان على سلوك نمط حياة صحي
ونشط .للمزيد من المعلومات عن البرامج ،زوروا موقع البلدية على
www.brisbane.qld.gov.au

 ) – GOLD (Growing Older and Living Dangerouslyالتقدم
جانبا .تسجلوا في نشاطات GOLD
بالعمر ال يعني أن
عليكم الجلوس ً
أ
وتعرفوا على بعض االصدقاء الجدد .ابدأوا بالعيش الخطير اليوم.
 – Chilloutتقدم نشاطات شيقة للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين  10و 17
سنة .تقام البرامج حول بريزبن خالل أكثر العطل المدرسية وتقدم سلسة
من النشاطات الرياضية والترفيهية والغذائية واالسترخائية والفنية.
 – Visible Inkفيزيبل إينك محور ترحيب مركزي آمن للشبان المقيمين في
بريزبن الستكشاف أفكا ًرا جديدة ،والوصول إلى الموارد ،والتعبير عن رأيهم
والتواصل مع الشركاء في المجتمع ،مما يؤهلهم النمو كمواطنين نشطين
يساهمون في بريزبن أفضل.
 – Black Diamondsيوفر برنامج بالك دايموند سلسة من النشاطات
المجانية أو القليلة التكلفة للسكان أ
االصليين أو سكان جزر مضيق توريس
القاطنين في بريزبن ،مع التركيز على الشبان .يهدف البرنامج إلى:
توفير فرص المشاركة في المشاريع القائمة على الرياضة ،أو الصحة ،أو
الترفيه أو الفنون وترتكز على الثقافة.
تطوير وتعزيز مهارات القيادة ،أو الثقة بالنفس أو النواصل الثقافي
ترويج الصحة والعافية.

مكتبات البلدية

مكتبات بلدية مدينة بريزبن أماكن نابضة بالحياة ومنشغلة حيث يمكن
االتصال ،أو القراءة ،أو التعلم ،أو العمل ،أو االسترخاء أو استكشاف أفكا ًرا
جديدة .هناك  33مكتبة موزعة في أرجاء المدينة ،ومكتبة متحركة تزور
بعض الضواحي الخارجية.
تقدم مكتبات البلدية مجموعة واسعة من الكتب ،والصحف والمجالت،
و أ
االقراص المدمجة ،وأقراص الدي في دي ،والكتب إااللكترونية ،والكتب
باالضافة إلى الوصول إلى واي فاي
الصوتية ،ومحتويات أخرى يمكن تنزيلها إ
أيضا بمجموعات بلغات غير إاالنجليزية.
مجاني .تحتفظ مكتبات عدة ً
تقدم مكتبات البلدية نشاطات مجانية للجميع ،بما فيها عروض تدريبية
إعالمية ،وورشات عمل ،وكلمات للمؤلفين ،وصفوف كمبيوتر ،وجلسات
قصصية ،ومساعدة على الواجبات البيتية واجتماعات نادي الكتاب.
زوروا موقع البلدية أو اتصلوا بنا عبر الهاتف لمعرفة أوقات دوام المكتبات،
ومواقعها ،ومرافقها ،واالعضوية ،و أ
االحداث والكثير غير ذلك.

مجمعات مركز البيئة/االكتشاف

للبلدية ستة مجمعات لمركز البيئة/االكتشاف حول المدينة يمكن للمقيمين
والزائرين الوصول إليها والتمتع بها .تقدم هذه المجمعات معارض تربوية
عظيمة ،ومسارات للمشي ،ومساحات تعلم تفاعلية ،وبرامج ونشاطات

تربوية ،وبرامج تطوعية ،ومرافق للنزهات ،وفسحات للترفيه واللعب (على
سبيل المثال ال الحصر) لدفع المقيمين إلى الفناء الخارجي وفي البيئة
الطبيعية.
جدا في المساعدة على جعل بريزبن مدينة
هاما ً
تلعب المجمعات دو ًرا ً
نظيفة ،وخضراء ،ونشطة وصحية.
تشمل مجمعات مركز البيئة/االكتشاف الستة:
حدائق بريزبن النباتية ،ماونت كوتثا
الحدائق النباتية في المدينة
مركز البيئة بوندال ويتالند
مركز أ
االحراج داونفول كريك
مركز التعليم تووردز زيرو ويست ،روتشيدايل
مركز اكتشاف الغابات كاراواثا

القبة السماوية السير توماس بريزبن

تقع القبة السماوية السير توماس بريزبن داخل حدائق بريزبن النباتية،
ماونت كوتثا .ميزة القبة السماوية الرئيسية قبة إسقاط قطرها  12.5مت ًرا.
أ
تكنولوجيا في أستراليا
تقدما
هذا المكان التاريخي هو القبة السماوية االكثر ً
ً
ويقدم بعض عوامل الجذب السياحي العظيمة منها القبة السماوية الكونية
 ،Cosmic Skydomeوالمرصد ،والساعة الشمسية في الفناء وغيرها.
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النشاطات والمجمعات الثقافية
في وسط مدينة بريزبن

بريزبن مدينة فنون نابضة بالحياة تفتخر بمجموعة من
أ
االماكن والنشاطات الفنية والثقافية.

قاعة المدينة

اثيا وتعتبر قلب بريزبن وهي
بنيت
بين  1920و  ،1930قاعة المدينة مسجلة تر ً
أ
خلفية الحداث ثقافية ،واجتماعية ومدنية عدة طوال السنة.
خضعت قاعة المدينة لعملية ترميم بكلفة  215مليون دوالر ،وهي تعتبر
المكان أ
االمثل الستكشاف تاريخ بريزبن مع جوالت سياحية تستعرض القاعة
االب هنري ويليس وساعة البرج أ
الرئيسية ،وأرغن أ
االيقونية.
متحف بريزبن ميزة أخرى لقاعة المدينة ويعرض ً
أعماال فنية من مجموعة
مدينة بريزبن إباالضافة إلى معارض معاصرة لبعض فناني المدينة الرائدين.

جولة موظفي االستقبال في بريزبن

موظفو االستقبال في بريزبن مرشدون سياحيون محليون متحمسون يقدمون
جوالت مجانية سيرا على أ
االقدام في بريزبن عبر أربع فئات :الفنون
ً
والثقافة ،التاريخ والتراث ،مرح العائلة ،والهندسة المعمارية .للمزيد من
المعلومات زوروا www.brisbanegreeters.com.au

الضفة الجنوبية

تتفانى بلدية مدينة بريزبن للوصول إلى
بريزبن أفضل .للمزيد من المعلومات
عن خدمات البلدية ونشاطاتها وأحداثها
وخططها المستقبلية ،اتصلوا بالبلدية
على الرقم  (07) 3403 8888أو زوروا
www.brisbane.qld.gov.au
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للضفة الجنوبية سمعة تأمين الحفالت الموسيقية الكبيرة والمعارض الفنية
أ
مرحا كوجهة مفضلة للسكان المحليين
العالمية ،إ
باالضافة إلى جانبها االكثر ً
والسياح الذين يستلقون تحت أشعة الشمس أو يسبحون في الشاطئ
االصطناعي أو يسترخون في المقاهي والمتنزهات والمسارات الخشبية.
مركز كوينزالند للفنون االدائية ( )QPACهو قاعة االداء أ
االولى في بريزبن،
إ
إ
مستوى عالمي طيلة
يمنح بريزبن أرضية الستضافة برنامج أحداث ذي
ً
السنة ،يشمل الباليه و أ
االوبرا واالستعراضات الموسيقية .للمزيد من
المعلومات زوروا www.visitsouthbank.com.au

مدينة نابضة بالحياة

اكتشفوا كيف نفحت أعمال الفن والتصميم المعاصرة حياة جديدة في
مدينتنا بطرق غير متوقعة من خالل برنامج البلدية "مدينة نابضة بالحياة".
يمكنكم استكشاف الدروب المنسية والمساحات العامة التي قل استعمالها
فتحولت آ
االن من خالل فن الشوارع ،والنحت ،والمعارض في الخارج،
واالضاءة االبداعية و أ
االحداث.
إ
إ

كاغوما ()QAGOMA

صالة كوينزالند للفنون | صالة الفنون الحديثة ( )QAGOMAهي مؤسسة
كوينزالند الرئيسية للفنون البصرية ،تصل الناس بالفن من خالل برنامج
حيوي من المعارض أ
االسترالية والعالمية التي تعرض ً
أعماال لمجموعة متنوعة
من الفنانين التاريخيين والمعاصرين.

باورهاوس بريزبن

باورهاوس بريزبن في نيو فارم مركز إبداع آخر يقدم الدراما والموسيقى
والكباريه والفنون البصرية ومهرجانات أ
االفالم والكوميديا المحلية والوطنية
والعالمية.

ثقافة السكان أ
االصليين وسكان جزر مضيق توريس.

لدى بريزبن تر ًاثا غنيا وشامخا للسكان أ
االصليين وسكان جزر مضيق توريس.
ً
ً
تعمل البلدية مع السكان المحليين للحفاظ على ثقافتهم الفريدة واالحتفاء
بها من خالل الفنون والنشاطات الرياضية والثقافية.

دروب السكان أ
االصليين الثقافية

هناك ثالثة دروب ثقافية حرجية في بريزبن تحتفل وتحافظ على التراث
الثقافي المحلي للسكان أ
االصليين.
بوندال ويت الند – يتكون هذا الدرب من  18منحوتة ألمنيوم تظهر
كيف كانت القبائل أ
االصلية تستخدم أراضي المستنقعات ،ونباتاتها
وحيواناتها.
ماونت كوتثا – درب للمشي طوله  1.5كم ،يتميز بثمانية أعمال فنية
تظهر الفن أ
االصلي بوضعه الطبيعي وتكشف كيفية استعماله لرسم
خريطة أ
االرض وتمرير المعلومات الثقافية.
بيس بارك ،برايتون – درب دائري طوله  250م يقدم تبص ًرا في
مصادر غذاء السكان أ
االصليين في المنطقة من خالل طواطم مرسومة
تصور نباتات وحيوانات.
باليد ومنحوتة ّ

مركز الفنون المعاصرة جوديت رايت
يعرض مركز الفنون المعاصرة جوديت رايت في فورتيتيود فالي أعمال فنانين حفالت المواطنة

باالضافة إلى
مستقلين من بريزبن وأعمال موسيقيين محليين وعالميين ،إ
إداءات قوية تحتوي على موسيقى إلكترونية وعالمية ،وفن إاالداء والكباريه.

تعقد حفالت المواطنة في بريزبن طوال السنة .في بريزبن فقط ،يحق
لجميع أعضاء المجلس البلدي ترؤس حفالت المواطنة .يترأس العمدة
شخصيا حفالت في قاعة المدينة ترحب بما يعادل  600مواطن جديد
ً
في بريزبن في كل حفل .تتحمل إدارة الهجرة وحماية الحدود االتحادية
االسترالية مسؤولية منح الجنسية أ
أ
االسترالية .للمزيد من المعلومات ،الرجاء
زيارة  www.border.gov.auأو اتصلوا على الرقم .131 881
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www.brisbane.qld.gov.au
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facebook.com/BrisbaneCityCouncil
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