
 

 
 

    

 

Factsheet
ورقة معلومات

Roads and Footpaths  
  الطُرق ومسارات المشاة

 
 

الممرات المؤدية إلى العقارات وتقاطعات 
  السيارات ومعابر
ديم طلب الستصدار تصريح معبر السيارات لتغيير أو إصالح ال بد من تق

  .Manninghamأو بناء الطُرق في 
  

الممر المؤدي إلى العقار من حدود العقار معبر السيارات ھو جزء من 
  الطريق. إلى
 

يتم يجب أن يفي معبر السيارة بمعايير ومواصفات ومتطلبات المجلس وأن 
  بناؤه تحت إشراف المجلس.

  الطلبات الخاصة بالممرات والطُرق الجديدة
يجب تقديم طلبات تشييد الطرق وممرات المشاة إلى وحدة الخدمات 

  .)03( 9840 9333الھندسية والفنية بالمجلس على الرقم 

  برنامج الرصف الخفيف 
الطرق يسمح برنامج الرصف الخفيف التابع للمجلس للسكان بتغطية 

بالحصى خارج عقارات السكان الذين لديھم مخاوف بشأن الغبار المحمول 
جواً إلغالق طريقھم. سيتم تنظيم ھذا على أساس التكلفة المشتركة بين 

  أصحاب العقارات المجاورة والمجلس.
 

للمزيد من المعلومات حول الطرق والمسارات، قم بزيارة 
-and-roads-www.manningham.vic.gov.au/parking

footpaths  

  إضاءة الشوارع
يمكن للسكان الذين يسعون إلى تحسينات أو إضاءة إضافية للشوارع تقديم 
طلب باستخدام استمارة الطلب االلكترونية الخاصة بالمجلس أو االتصال 

  . )03( 9840 9333بالمجلس على الرقم 

  مصابيح الشوارع المتعطلة
  يعتمد مكان اإلبالغ عن مصابيح الشوارع المتعطلة على موقعھا.  

 
على  Mullum Mullum Creek: United Energyغرب  •

  132 099 الرقم
على  Mullum Mullum Creek: AusNet Servicesشرق  •

 131 799الرقم 

  صيانة الطُرق
، باستثناء بعض Manninghamيتولى المجلس بصيانة معظم الطرق في 

  . VicRoadsالطرق الرئيسية التي ھي مسؤولية 
 

  يلي:تشمل صيانة الطرق المسفلتة ما 
  ترقيع الُحـفر •
  كنس الشوارع •
  إعادة طالء الخطوط الباھتة •
  ترميم وإعادة تأھيل الطرق •
  إصالح األرصفة والقنوات. •

 
  تشمل صيانة الطرق غير المسفلتة ما يلي:

  تمھيد الطُرق •
  ترقيع الُحـفر •
  تنظيف المصارف المفتوحة. •

 
  تشتمل خدمات الصيانة األخرى على:

  الصحي وأغطيتھااستبدال وإصالح ُحـفر الصرف  •
  تنظيف واستبدال المصارف تحت األرض •
  إزالة القمامة الملقاة على الشارع •
  صيانة الالفتات •
  تصليح وتركيب مقاعد الشوارع •
  صيانة الجسور. •

  مسارات المشاة واألراضي العشبية
. يتم فحص Manninghamيقوم المجلس بصيانة مسارات المشاة في 

على مشكالت الصيانة المحتملة التي مسارات المشاة بشكل منتظم للعثور 
  تحتاج إلى إصالح.

 
يتم استبدال مسارات المشاة المتضّررة أو، إذا كان ھناك اختالف في 

 .االرتفاع بين األلواح، فقد يتم طحنھا لتسويتھا
تتم صيانة أشجار األراضي العشبية من خالل برنامج التقليم لضمان خلو 

  ا.الطرق والممرات وخطوط الطاقة منھ
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  إشارات المرور

. VicRoadsمن مسؤولية  Manninghamمعظم إشارات المرور في 
  المجلس مسؤول عن إشارات المرور التالية:

 
  Doncasterفي  Church Roadمع  George Streetعند تقاطع  •
في  Lynnwood Paradeمع  High Streetعند تقاطع  •

Templestowe Lower  
  Pines Shopping Centre عند Blackburn Roadعند تقاطع  •

  Doncaster East(المدخل الشمالي) في 
 Doncasterجنوب  Tunstall Roadاالشارات الضوئية في  •

Road  فيDoncaster East   
  Worthing Avenueغرب  George Streetإشارات المشاة في  •

  Doncasterفي 
في  Mayfair Avenueجنوب  High Streetإشارات المشاة في  •

Templestowe Lower.  
 

على الرقم  VicRoadsيمكن اإلبالغ عن أعطال اإلشارات الضوئية إلى 
  .)03( 9840 9333أو إلى المجلس على الرقم  131 170

 
للمزيد من المعلومات عن إضاءة الشوارع، قم بزيارة 

-traffic-and-lights-www.manningham.vic.gov.au/street
signals  

 


