
 
 
 
 
 

 
 

    

    

Factsheet
برگ گزاره

Roads and Footpaths  
  جامعه یشھر و اعضا یامکانات شورا

 
 

 اختصاصی خودروراه ھا و معابر 

درمانينگھام دريافت مجوزمعابراختصاصی خودرو برای تغيير، تعمير و 
  يا ايجاد معبر اختصاصی الزامی است.

  
معبراختصاصی خودرو به آن قسمت از گذرگاه خودرو اتالق می شود 

 که از مقابل درورودی ملک تا خيابان اصلی امتداد دارد.
  

داردھا، شرايط و ويژگی ھای ساخت معابر خودرو بايد براساس استان
 تعيين شده توسط شورای شھر باشد و تحت نظر شورا ساخته شوند.

  ديجد یدرخواست ساخت معابر و جاده ھا
درخواست ساخت جاده و پياده رو بايد به واحد خدمات فنی مھندسی 

  ارائه گردد.9333 9840 03) (شورا به شماره 

  برنامه روکش سبک پياده رو
سبک شورا به ساکنينی که خارج از ملک خود گذرگاه برنامه روکش 

خاکی دارند و نگران گرد و خاک حاصل از آن می باشند، اين اجازه را 
می دھد که گذرگاه خود را آسفالت کنند. اين موضوع برمبنای پرداخت 
ھزينه به صورت مشارکتی بين مالکين ھمسايه و شورا شھر صورت 

  می پذيرد.
  

 يشتر درباره جاده ھا، پياده روھا ازبرای کسب اطالعات ب
-and-roads-www.manningham.vic.gov.au/parking
  footpaths.بازديد کنيد 

 روشنايی معابر

می توانند ساکنينی که متقاضی بھبود و يا روشنايی بيشترمعابر ھستند، 
 فرم آنالين درخواست خدمات ارسال کنند درخواست خود را از طريق

  تماس بگيرند. 9333 9840 03) (يا با شماره  و

 رسيدگی به جاده ھا

شورا مسئوليت تعمير و رسيدگی به اغلب جاده ھای مانينگھام را به جز 
مربوط است را بر  VicRoadsبرخی جاده ھای اصلی که اداره آنھا به 

  عھده دارد.
  

 درجاده ھای آسفالت، تعمير و نگھداری شامل موارد زير می شود:
  پرکردن و ترميم چاله ھا •
  رفت وروب خيابان ھا •
  نقاشی مجدد خطوط کمرنگ شده •
  احيا وبازسازی جاده ھا •
  .مرمت جدول وآبراه ھای خيابان ھا •

  
 درجاده ھای خاکی مرمت و رسيدگی شامل موارد زير می شود:

  صاف کردن •
  پر کردن و صاف کردن چاله ھا •
  .پاک سازی آبراه ھای رو باز •

  
 ساير خدمات مرمت و رسيدگی شامل موارد زير می باشد:

  جايگزينی و تعمير مخازن زھکشی و درپوش ھای آن ھا •
  پاکسازی و جايگزينی لوله ھای فاضالب زيرزمينی •
  پاکسازی زباله ھای جمع شده •
  مرمت و نگھداری عالئم •
  يزات جاده اینصب و مرمت تجھ •
  .مرمت و رسيدگی به پل ھا •

  پياده روھا ومسيرھای پياده روی طبيعی
مرمت و رسيدگی مسيرھای پياده روی مانينگھام به عھده ی شورا 

می باشد. مسيرھای پياده روی به طورمرتب جھت ھرگونه مرمت  شھر
  ضروری بازديد می شوند.

  
شوند ويا اگر بين تخته مسيرھای پياده روی آسيب ديده يا جايگزين می 

سنگ ھا اختالف ارتفاع وجود داشته باشد، قسمت ھای بلند تر تراشيده و 
 ھم سطح می شوند.

رشته درختان طبيعت از طريق يک برنامه ی ھرس برای صاف کردن 
  مسير جاده ھا، پياده رو ھا و خطوط انتقال برق مرتب می شوند.
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  چراغھای غيرفعال معابر
ايد وجود چراغھای غيرفعال در معابر را گزارش دھيد اينکه به کجا ب

 بستگی به موقعيت چراغ دارد. 
  
شماره  به Mullum Mullum Creek United Energy: غرب •

132 099 
 AusNet Services :Mullum Mullum Creek شرق •

  799 131شماره  به

  عالئم راھنمايی و رانندگی
مسئوليت اغلب عالئم راھنمايی رانندگی در مانينگھام برعھده 

VicRoads  است. شورای شھر مسئول عالئم راھنمايی و رانندگی
  زيرمی باشد:

  
 Doncasterدر Churchو  George Streetتقاطع  •
در  Lynnwood Paradeو  High Streetتقاطع  •

Templestowe Lower  
  Pinesو مرکز خريد  Blackburn Roadتقاطع  •

  Doncaster East(ورودی شمالی) در 
درمنتھی اليه جنوبی  Tunstall Roadچراغھای چشمک زن در  •

Doncaster Road  درDoncaster East  
درمنتھی اليه غربی  George Streetچراغھای پياده رو در  •

Worthing Avenue  درDoncaster  
درمنتھی اليه جنوبی  High Streetچراغھای پياده رو در  •

Mayfair Avenue  درTemplestowe Lower  
  

به  VicRoadsخرابی عالئم راھنمايی رانندگی را می توان به 
 9333 9840 03).(و شورای شھر به شماره   170 131 شماره
 داد. گزارش

  
 برای کسب اطالعات بيشتر درباره روشنايی معابر از

-and-lights-http://www.manningham.vic.gov.au/street 
signals-traffic  .بازديد نماييد 

  

 


