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کتابخانه ھا
شورای شھر مانينگھام ) (Manninghamبا مشارکت شھر
 Whitehorseچھار کتابخانه را در محدوده شھری خود اداره می کند.
کتابخانه شعبه Bulleen
مرکز خريد Bulleen Village
Manningham Road, Bulleen 3105
تلفن9896 8450 :

ساعات کاری:
دوشنبه تا جمعه  10صبح تا  6عصر
شنبه  9صبح  5-عصر
کتابخانه شعبه Doncaster
MC Square, 687 Doncaster Road, Doncaster 3108
تلفن9877 8500 :

ساعات کاری:
دوشنبه ،سه شنبه ،جمعه  10صبح تا  6عصر
چھارشنبه و پنجشنبه  10صبح تا  8شب
شنبه  9صبح  5-عصر
يکشنبه 1بعد از ظھر تا  4عصر
کتابخانه شعبه Pines
Blackburn Road, Doncaster East 3109
تلفن9877 8550 :

ساعات کاری:
دوشنبه ،سه شنبه ،پنجشنبه و جمعه  10صبح –  8شب
چھارشنبه  1بعد از ظھر تا  8شب
شنبه  9صبح  5-عصر
کتابخانه شعبه Warrandyte
مرکز اجتماعی Warrandyte
168 Yarra Street, Warrandyte 3113
تلفن9895 4250 :

ساعات کاری:
سه شنبه و چھارشنبه  10صبح تا  5:30عصر
پنجشنبه و جمعه  1بعد از ظھر تا  5:30عصر
شنبه  9صبح تا  1عصر

مراکز اجتماعی محله
)(Neighbourhood Houses
پنج مرکز اجتماعی محله ) (Neighbourhood Housesتوسط شورای
شھر مانينگھام ) (Manninghamپشتيبانی می شوند .اعضای جامعه
تشويق می گردند که در فعاليتھای و شبکه ھای محلی مشارکت کنند.
زندگی و يادگيری در آجانی )(Ajani
284 Thompsons Road, Lower Templestowe 3107
تلفن9850 3687 :
ايميلoffice@livelearnajani.org.au :
خانه و مرکز يادگيری اجتماعی Park Orchards
572 Park Road, Park Orchards 3114
تلفن9876 4381 :
ايميلpochi@parkorchards.org.au :
يادگيری Pines
1/520 Blackburn Road, Doncaster East 3109
تلفن9842 6726 :
ايميلinfo@pineslearning.com.au :
خانه محله Warrandyte
Level 1, 168 Yarra Street, Warrandyte 3113
تلفن9844 1839 :
ايميلinfo@wnh.org.au :
کلبه اجتماعی Wonga Park
Unit 1, 9-13 Old Yarra Road, Wonga Park 3115
تلفن9722 1944 :
ايميلwpcc@bigpond.com.au :

برای کسب اطالعات بيشتر درباره مراکز اجتماعی
محالت ) (Neighbourhood Housesاز
 www.manninghamlearns.comديدن نماييد.
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Manningham YMCA
بودجه مرکز خدمات رسانی به جوانان منينگھام  YMCAتوسط شورای
شھر مانينگھام برای ارائه خدمات به جوانان بين  12تا  25سال که در
مانينگھام زندگی ،تحصيل ،کار و يا بازی می کنند ،تامين می گردد.
) MC²ميدان شھر مانينگھام(
Suite 8, Level 2, 687 Doncaster Road, Doncaster 3108
تلفن9848 5400 :
تارنماwww.manninghamymcayouthservices.org.au :

مرکز خدمات اجتماعی Doncare
 Doncareاز خانواده ھا ،سالمندان ،جوانان و مستضعفان در شھر
مانينگھام و اطرلف آن پشتيبانی می کند.
) MC²ميدان شھر مانينگھام(
Suite 4, Level 1, 687 Doncaster Road, Doncaster 3108
تلفن9856 1500 :
ايميلdoncare@doncare.org.au :
تارنماwww.doncare.org.au :

امکانات تفريحی
شورای شھر  Manninghamاز طريق فعاليتھای متعددی که صرف
نظر از سن و توانايی مورد عالقه ھمگان است ،فرصتھای ورزشی و
تفريحی را فراھم ميکند.
مرکز تفريحی و ورزشھای آبی Aquarena
139 - 153 Williamsons Road, Doncaster 3108
تلفن9848 0000 :
تارنماwww.aquarena.ymca.org.au :
Manningham DISC

) Donvaleمرکزورزشھای درون سرپوشيده(
360 Springvale Road, Donvale 3111
تلفن8841 4555 :
مسير ورزشکاران Doncaster
Rieschiecks Reserve, George Street,
Doncaster East 3108
تلفن9846 0515 :

سالنھا و امکانات موجود برای اجاره
شورای شھر تعدادی مکان که به خوبی نگھداری شده اند را با دسترسی
آسان ،ھزينه مناسب برای اجاره ،در اختيار قرار می دھد .سالنھا،
اتاقھای جلسه و مراکز کنفرانس برای استفاده مداوم اعضا جامعه و يا
يک بار برگزاری مراسم موجود می باشند.
برای کسب اطالعات بيشتر درباره سالنھا و امکانات از اين تارنما
بازديد کنيدwww.manningham.vic.gov.au/locations/halls- :
and-facilities

