Factsheet
ورقة معلومات

Your Council and Councillors
المجلس وأعضاء المجلس

يقع مجلس مدينة في شمال ملبورن – الضواحي الشرقية.
لدينا مجموعة متنوعة ومتعددة الثقافات ،والتي تجمع ثروة من اللغات
والموسيقى واألطعمة والتقاليد الثقافية للمنطقة.

االتصال بأعضاء المجلس
ھناك تسعة أعضاء مجلس ت ّم انتخابھم بشكل ديمقراطي من قبل مجتمع
 .Manninghamيتمثل دورھم في تمثيل مصالح مناطق الحكومية
المحلية التابعة لھم.

دائرة  Heideاالنتخابية
عضو المجلس Michelle Kleinert
)نائبة رئيس البلدية(
Michelle.Kleinert@manningham.vic.gov.au
ھاتف0400 902 822 :
عضو المجلس Geoff Gough
Geoffreygough@manningham.vic.gov.au
ھاتف0412 345 081 :

للمزيد من المعلومات عن أعضاء المجلس ،قم بزيارة
www.manningham.vic.gov.au/councillors

عضو المجلس Paula Piccinini
Paula.piccinini@manningham.vic.gov.au
دائرة  Mullum Mullumاالنتخابية

ھاتف0411 482 176 :

عضو المجلس ) Andrew Conlonرئيس البلدية(
Andrew.conlon@manningham.vic.gov.au
ھاتف0425 732 238 :
عضو المجلس Sophy Galbally
Sophie.galbally@manningham.vic.gov.au

دائرة  Koonungاالنتخابية
عضو المجلس Mike Zafiropoulos
Mike.zafiropoulos@manningham.vic.gov.au
ھاتف0412 260 709 :

ھاتف0409 417 369 :
عضو المجلس Paul McLeish
Paul.Mcleish@manningham.vic.gov.au

عضو المجلس Anna Chen
anna.chen@manningham.vic.gov.au
ھاتف0429 470 051 :

ھاتف0435 806 684 :
عضو المجلس Dot Haynes
dothaynes@manningham.vic.gov.au
ھاتف0425 718 937 :
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المستويات الحكومية

يمكنك أيضا ً التواصل معنا إلكترونيا ً عبر:

في أستراليا ،لدينا ثالثة مستويات من الحكومة :الفدرالية والوالئية
والمحلية .السلطة مشتركة بين ھذه المستويات الثالثة.

فيسبوكwww.facebook.com/ManninghamCouncil :

يتمتع البرلمان الفدرالي بصالحيات محدودة ممنوحة له بموجب الدستور
األسترالي ،وھي تشمل:
الدفاع

التجارة

الھجرة والشؤون الخارجية

خدمات البريد والھاتف واالتصاالت

الحجر الصحي

العملة واإلفالس

حقو التأليف والنشر

الزواج والطالق

معاشات اإلعاقة ومعاشات السن.

في فكتوريا ،برلمان الوالية مسؤو ٌل عن:
القانون والنظام العام

المدارس والمستشفيات

الماء

النقل والمواصالت

الزراعة

الغابات.

تُعنى الحكومات المحلية بالمسائل المحلية مثل:
أنظمة ولوائح البناء

إدارة النفايات


المتنزھات والحدائق العامة
السيطرة على الكالب.

غالبا ً ما يتم تقاسم السلطة بين المستويات الثالثة للحكومة .بعض األمثلة
التي يتم تقاسم الحكم فيھا ھي الطرق وإدارة البيئة والصحة العامة.

االتصال بنا
يقع مجلس مدينة  Manninghamفي:
699 Doncaster Road, Doncaster, Victoria 3108
)مرجعE12) 33Melway :
عنوان البريد:
PO Box 1, Doncaster, Victoria 3108
ھاتف9840 9333 :
الخدمة الھاتفية بعد ساعات العمل9333 9840 :
فاكس9848 3110 :
بريد إلكترونيmanningham@manningham.vic.gov.au :
نعمل من اإلثنين إلى الجمعة ،بين  8صباحا ً و  5مسا ًء.

تويتر:
www.twitter.com/ManninghamMCC
إنستغرام:
www.instagram.com/CityofManningham
الموقع االلكتروني:
www.manningham.vic.gov.au

