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ورقة معلومات

Council and Community Facilities  
  المجتمعية والمرافق المجلس مرافق

 
 

 ُدور األحياء
، ويشجع أعضاء Manninghamيدعم المجلس خمسة ُدور أحياء في 

  المجتمع المحلي على المشاركة في األنشطة والشبكات المحلية.
 

   Ajani (Living and Learning @ Ajani) العيش والتعلم في
 Thompsons Road, Lower Templestowe 3107284  

  9850 3687ھاتف: 
  office@livelearnajani.org.au بريد إلكتروني:

 
   Park Orchards الدار المجتمعي ومركز التعلم في

 Park Road, Park Orchards 3114572  
  9876 4381ھاتف: 

  pochi@parkorchards.org.au بريد إلكتروني:
 

  للتعلم Pines مركز
 Blackburn Road, Doncaster East 31095201/  

  9842 6726ھاتف: 
  nfo@pineslearning.com.aui بريد إلكتروني:

 
  Warrandyte دار الحي في

Level 1, 168 Yarra Street, Warrandyte 3113  
  9844 1839ھاتف: 

  @wnh.org.auinfo إلكتروني:بريد 
 

  Wonga Park الدار المجتمعي في
Unit 1, 9-13 Old Yarra Road, Wonga Park 3115  

  9722 1944ھاتف: 
  wpcc@bigpond.com.au بريد إلكتروني:

 
 حو ُدور األحياء، قم بزيارةللمزيد من المعلومات 

inghamlearns.comwww.mann  
 

  Manningham الجمعية المسيحية للشباب في

يتم تمويل خدمة الشبيبة لدى الجمعية المسيحية للشباب في 
Manningham  من قبل مجلس مدينةManningham  لتوفير خدمة

عاًما والذين يعيشون أو  25إلى  12للشباب الذين تتراوح أعمارھم بين 
  .Manninghamيعملون أو يدرسون أو يلعبون في 

  المكتبات
أربع مكتبات في أرجاء البلدية  Manninghamيدير مجلس مدينة 

  .Whitehorseبالشراكة مع مجلس مدينة 
 

  Bulleen فرع المكتبة في
   Bulleenمركز تسوق قرية 

Manningham Road, Bulleen 3105  
  9896 8450ھاتف: 

  ساعات العمل:
  مساءً  6صباحاً حتى  10الجمعة، من  –اإلثنين 

  مساءً  5صباحاً حتى  9السبت، من 
 

  Doncaster فرع المكتبة في
MC Square, 687 Doncaster Road, Doncaster 3108  

  9877 8500ھاتف: 
  العمل:ساعات 

  مساءً  6صباحاً حتى  10اإلثنين، الثالثاء، الجمعة، من 
  مساءً  8صباحاً حتى  10األربعاء والخميس، من 

  مساءً  5صباحاً حتى  9السبت، من 
  عصراً  4ظھراً حتى  1األحد، من 

 
  Pines فرع المكتبة في

Blackburn Road, Doncaster East 3109  
  9877 8550ھاتف: 

  ساعات العمل:
  مساءً  8صباحاً حتى  10اإلثنين، الثالثاء، الخميس، الجمعة، من 

  مساءً  8ظھراً حتى  1األربعاء، من 
  مساءً  5صباحاً حتى  9السبت، من 

 
  Warrandyte فرع المكتبة في

  المجتمعي Warrandyteمركز 
 Yarra Street, Warrandyte 3113168  

  9895 4250ھاتف: 
  ساعات العمل:

  مساءً  5.30صباحاً حتى  10الثالثاء واألربعاء، من 
  مساءً  5.30ظھراً حتى  1الخميس والجمعة، من 

  ظھراً  1صباحاً حتى  9السبت، من 



 

 
     

Factsheet
ورقة معلومات

Council and Community Facilities  
  المجتمعية والمرافق المجلس مرافق

² (Manningham City Square) MC 
Suite 8, Level 2, 687 Doncaster Road, Doncaster 3108  

  9848 5400 ھاتف:
 الموقع االلكتروني:

www.manninghamymcayouthservices.org.au  

  المجتمعية Doncare خدمات

الدعم لألسر والمسنين والشباب والمحرومين في  Doncare تقدم
Manningham .والمناطق المحيطة بھا  

 
² (Manningham City Square) MC  

Suite 4, Level 1, 687 Doncaster Road, Doncaster 3108  
  9856 1500 ھاتف:

  doncare@doncare.org.au بريد إلكتروني:
  www.doncare.org.au الموقع االلكتروني:

  المرافق الترفيھية
فرص الرياضة والترفيه من  Manninghamيوفر مجلس مدينة 

مجموعة من األنشطة التي تروق للجميع، بغض النظر عن العمر  خالل
  القدرة. أو
 

  المائي والترفيھي Aquarena مركز
 Williamsons Road, Doncaster 3108139 - 153  

  9848 0000ھاتف: 
  org.au.www.aquarena.ymca الموقع االلكتروني:

 
 Manningham DISC  

  المغلقة)  للرياضات في القاعات Donvale (مركز
 Springvale Road, Donvale 3111360  

  8841 4555ھاتف: 
 

  Doncaster مضمار ألعاب القوى في
Rieschiecks Reserve, George Street,  

Doncaster East 3108  
  9846 0515ھاتف: 

  قاعات ومرافق لإليجار
يقدم المجلس عدًدا من األماكن الُمجّھزة لجميع الفئات والتي يتتم صيانتھا 

جيًدا وبأسعار معقولة لإليجار. تتوفر القاعات وغرف االجتماعات 
ومراكز المؤتمرات لالستخدام المجتمعي المنتظم أو للمناسبات والفعاليات 

  لمرة واحدة.
 

  للمزيد من المعلومات عن القاعات والمرافق، قم بزيارة
 -and-www.manningham.vic.gov.au/locations/halls

facilities 

 


