Factsheet
گزاره برگ

Your Council and Councillors
شورای شھر شما و اعضای آن

Heide بخش

( )معاون شھردارCr Michelle Kleinert
Michelle.Kleinert@manningham.vic.gov.au
0400 902 822 :تلفن
Cr Geoff Gough
Geoffreygough@manningham.vic.gov.au

شورای شھر مانينگھام در محله ھای شمال شرق ملبورن واقع
.شده است
،ما جامعه ای گوناگون و چند فرھنگی داريم که دربرگيرنده زبانھا
. غذاھا و سنتھای متعددی است، فرھنگھا،موسيقی

با اعضای شورای شھر خود تماس بگيريد

0412 345 081 :تلفن

 نفر ھستند که از طريق انتخاب آزاد توسط9 اعضای شورای شھر
 نقش آنھا نمايندگی منافع مردم در اين.جامعه مانينگھام انتخاب می شوند
.منطقه از دولت محلی است

Cr Paula Piccinini
Paula.piccinini@manningham.vic.gov.au

برای کسب اطالعات بيشتر درباره اعضای شورای شھر ما از
. بازديد کنيدwww.manningham.vic.gov.au/councillors

0411 482 176 :تلفن
Mullum Mullum بخش
Koonung بخش
Cr Mike Zafiropoulos AM
Mike.zafiropoulos@manningham.vic.gov.au

( )شھردارCr Andrew Conlon
Andrew.conlon@manningham.vic.gov.au
0425 732 238 :تلفن

0412 260 709 :تلفن
Cr Sophy Galbally
Sophie.galbally@manningham.vic.gov.au
Cr Anna Chen
anna.chen@manningham.vic.gov.au

0409 417 369 :تلفن

0429 470 051 :تلفن
Cr Paul McLeish
Paul.Mcleish@manningham.vic.gov.au
Cr Dot Haynes
dothaynes@manningham.vic.gov.au
0425 718 937 :تلفن

0435 806 684 :تلفن
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سطوح حکومت

شما ھمچنين می توانيد بصورت آنالين با ما تماس بگيريد:

در استراليا حکومت در سه سطح قرار دارد .فدرال ،ايالتی و محلی
قدرت در ميان اين سه سطح تقسيم شده است.

فيسبوک:
www.facebook.com/ManninghamCouncil

قدرتی که توسط قانون اساسی به پارلمان فدرال تفويض شده است محدود
است و شامل موارد زير می گردد:
دفاع
•
بازرگانی
•
مھاجرت و امور خارجه
•
خدمات پستی ،مخابرات و ارتباطی
•
قرنطينه
•
وجه رايج و ورشکستگی
•
حق کپی رايت
•
ازدواج و طالق
•
مستمری ھای غير معتبر و پيشين.
•

توئيتر:

مسئوليت موارد زير به عھده پارلمان ايالتی در ويکتوريا است:
نظم و قانون
•
بيمارستان ھا و مدارس
•
آب
•
حمل و نقل
•
کشاورزی
•
جنگلھا.
•
دولتھای محلی به مسائل محلی از اين دست رسيدگی می کنند:
مقررات ساخت و ساز
•
مديريت دفع زباله
•
پارکھا و باغھا
•
کنترل سگھا.
•
غالبا قدرت در ميان سه سطح حکومت تقسيم شده است .جاده ھا،
مديريت محيط زيست و بھداشت عمومی سه نمونه از موارد مشترک بين
سطوح حکومت است.

تماس با ما
نشانی شورای شھر مانينگھام:
699 Doncaster Road, Doncaster, Victoria 3108
نشانی از طريق 33 E12 :Melway

نشانی پستی:
PO Box 1, Doncaster, Victoria 3108
تلفن9840 9333 :
خدمات تلفنی پس از ساعات اداری9840 9333 :
نمابر9848 3110 :
ايميلmanningham@manningham.vic.gov.au :

ما روزھای دوشنبه تا جمعه از  8صبح تا  5عصر باز ھستيم.

www.twitter.com/ManninghamMCC

اينستاگرام:
www.instagram.com/CityofManningham

تارنما:
www.manningham.vic.gov.au

