مجلس مدينة هيوم

تحسينات املحمية لعام 2018
محمية كيفني ديالين
يخطط مجلس مدينة هيوم الستبدال مساحة األلعاب وتحسني البنية التحتية يف محمية كيفني
ديالين بمنطقة داالس .ستكون مساحة األلعاب الجديدة مماثلة يف الحجم للمساحات الحالية،
ولكنها مج ّمعة كلها معاً.

واستبدال مساحة األلعاب هو جزء من مرشوع أكرب يف هذه الحديقة .تشمل التحسينات املحتملة
األخرى ما ييل:
�

أثاث جديد للحديقة 		

�

ممشى أوسع

�

			
� تحسين اإلضاءة

�

تسوير (تركيب األسوار)

تصميم وتنسيق المناظر الطبيعية

من املتوقع أن يتم بناء مساحة األلعاب الجديدة يف عام  ،2018تليها تحسينات أخرى.

ونود أن نسمع آراء املجتمع املحيل ،بما يف ذلك األطفال ،حول األشياء التي يودون أن يتم
النظر فيها.

ّ
املفضلة عىل
تعمل املالحظات عىل توجيه املجلس عند اختيار نوع معدات اللعب والتحسينات
البنية التحتية.

أكمل االستبيان يف هذا الكتيب أو عرب اإلنرتنت ،أو ارسم صورة ،أو راسلنا عىل الربيد
اإللكرتوني ،أو اتصل بنا ،أو احرض جلسة أفكار املجتمع.

جلسة أفكار املجتمع

شارك أفكارك مع جريانك والعاملني باملجلس
 9أيلول/سبتمرب 2017
التاريخ		 :
 11:30 – 9:30صباحا ً
الوقت		 :
محمية كيفني ديالين Kevin DeLaine Reserve
املكان		 :
146-158 Blair Street, Dallas
				
Bu brosür, aynı zamanda Türkçe ve
Arapça mevcuttur. Bir kopyasını elde
etmek için 9205 2200 numaralı
telefondan bizimle irtibata geçiniz.
c

Melway Map 7 A5

parkplanning@hume.vic.gov.au

9205 2200

hume.vic.gov.au/yoursay
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محمية كيفني ديالين
 .1أي من التحسينات التالية ترغب فيها يف الحديقة؟ (برجاء وضع عالمة )


		
الفتات إىل الحديقة



		
تحسني الصيانة



		
املزيد من األشجار الظليلة الكبرية



		
أثاث جديد يف الحديقة



تسوير (تركيب األسوار)



		
تحسني اإلضاءة

 تصميم وتنسيق املناظر الطبيعية
.2

 ال تغري أي يشء

كم مرة تقوم بزيارة محمية كيفني ديالين؟ (برجاء وضع عالمة )

 كل يوم

 3-2 مرات في الشهر

 3-2 مرات في األسبوع

 مرة في الشهر

 مرة يف األسبوع

 كل  3-2أشهر

 2-1 مرات في السنة


أخرى ،يرجى التحديد:

		

									
 .3هل تقوم بزيارة الحديقة بمصاحبة أطفال؟
			
برجاء وضع عالمة 

				
 نعم



ال

 .4إذا كانت اإلجابة بنعم عىل السؤال  ،3يرجى اإلشارة إىل الفئة العمرية لألطفال/األحفاد الذين تصحبهم عادة إىل الحديقة؟
(برجاء وضع عالمة  عىل الفئة العمرية لألطفال)
			
أقل من  2عامني

				
 8-6 أعوام



 14-12عاما ً

				
 5-3 أعوام

 11-9 عاما ً
				



 15+عاما ً



محمية كيفني ديالين
 .5ما هي األلعاب األكثر أهمية لك/ألطفالك يف مساحة األلعاب الجديدة؟
 (برجاء وضع عالمة  عىل  5خيارات فقط)


التأرجح (املراجيح)

		
 الجرس

 الزحليقة (التزلج)



 الن ّواسة (سيسو  )seesaw
 ألعاب التوازن



النفق



أخرى ،يرجى التحديد...

القضبان األفقية ()monkey bars



املوسيقى/األصوات

التأرجح (بطريقة الحصان الهزاز)



العنارص الحسية



ألعاب التسلق

				
 الد ّوارة

(مثل الرمال ،الحىص ،املاء)

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
 .6هل هناك يشء أخر تود أن نأخذه يف االعتبار كجزء من هذا املرشوع؟
يرجى إخبارنا هنا______________________________________________________________________________...
____________________________________________________________________________________________

أو ارسم أفكارك هنا...

االسم........................................................ :

السن......... :

محمية كيفني ديالين
أية تعليقات أخرى _______________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
يلتزم مجلس مدينة هيوم بضمان الحفاظ عىل رسية معلوماتك وإدارتها بما يتماىش وقانون
حماية الخصوصية والبيانات لعام )Privacy and Data Protection Act 2014( 2014
(فكتوريا).
سيتم استخدام تفاصيل االتصال الخاصة بك لتوفري التحديثات لك حول هذا املرشوع وليس ألي سبب
آخر إال حسبما يتطلب القانون.

إذا كنت ترغب يف البقاء عىل علم بهذا املرشوع ،يرجع وضع عالمة 

وتقديم التفاصيل أدناه:

االسم ..............................................................................................................



الربيد اإللكرتوني ........................................................................................



املحمول  /الرسائل القصرية ....................................................................SMS



الربيد......................................................................................................

شكرا ً لك عىل استجاباتك

سيتم أخذ جميع االقرتاحات يف االعتبار عند استكمال خطة مساحة األلعاب وتصميم وتنسيق املناظر
الطبيعية ،ولكن لن يتم تضمني اآلراء الفردية.
الرجاء فصل االستمارة وطيها كما هو موضح يف الشكل أدناه.

أغلق املظروف برشيط الصق أو بتدبيسه وأعده بدون مقابل بالربيد بحلول يوم
االثنني املوافق  25أيلول/سبتمرب .2017
خط الطي

خط الطي

ORGANISATIONAL
PERFORMANCE & RESEARCH
)Kevin DeLaine (office use only

Delivery Address:
P.O. Box 119
DALLAS VIC 3047

