خدمات شهر شما
اطالعاتی برای شهروندان دارای پیشینههای غیر انگلیسی زبان
تلفن
تارنما
.جهت استفاده از مترجم با شماره تلفن  ۱۳۱۴۵۰با تیس تماس بگیرید

خذمات شير خٌد را بشناسیذ ً در جریان آنچو در محلو تان اتفاق میافتذ قرار بگیریذ.
ثَ گلذ کْطت خْع آهذیذ

دولت





ػِز هب اس ًظز فزٌُگی دارای تٌْع هیثبػذ ّ تقزیجب اس ُز طَ ًفز
ػِزًّذ یک ًفز خبرج اس اطتزالیب ثَ دًیب آهذٍ اطت .هب ُوچٌیي ُز طبل
پذیزای  ۰۸۸،۸۸۸گزدػگز خبرخی ُظتین.
ػِزداری گلذ کْطت ثب هؼبرکت هزاکش خذهبت چٌذ فزٌُگی،
گزٍُّبی هحلی ّ ،طبیز ارگبىُبی دّلتی در خِت ایدبد فضبیی
دّطتبًَ ّ فزاگیز تالع هیکٌذ .



دولت استرالیا شامل سه سطح است  -فدرال،
ایالتی و محلی .دولت فدرال باالترین سطح
دولت است .این سطح از دولت شامل مجلس
نمایندگان (افراد منتخب که نماینده بخشهایی
از ایالت خود هستند) و مجلس سنا که
مسئولیت تصویب قوانین ملی را به عهده
دارد.
دولت ایالتی سطح دوم دولت است و
مسئولیتهای آن شامل پلیس ،بیمارستان ها،
بهداشت ،آموزش و پرورش ،حمل و نقل
عمومی ،راهداری ،مجوز ثبت وسایل نقلیه و
امور مشتریان است.
دولت محلی سومین سطح از دولت است.
شهرداری گلد کوست به عنوان دولت محلی
انجام وظیفه میکند و اطالعاتی که در زیر
آمده است جزئیات بیشتری در زمینه
مسئولیتها و خدمات شهرداری در اختیار شما
قرار میدهد.

ُذف هب ایي اطت کَ ُوَ ػِزًّذاى ّ هظبفزیي دطتزطی یکظبى ثَ
اطالػبت ،خذهبت ،ثزًبهَُب ّ اهکبًبت داػتَ ثبػٌذ.

خذمات ترجمو
چٌبًچَ خِت توبص ثب ػِزداری ثَ هتزخن ًیبس داریذ لطفب ثب هزکش هلی
خذهبت هتزخویي تیض ثب ػوبرٍ  ۴۵۴۱۳۸توبص ثگیزیذ .اس آًِب
درخْاطت کٌیذ هتزخن سثبى هْرد ًظزتبى را ّصل کٌٌذ ّ طپض ثب
ػِزداری گلذ کْطت ثَ ػوبرٍ  ۴۵۸۸ ۱۳۳ ۵۲۳توبص ثگیزًذ.

Farsi

عٌارض

اطالعات عمٌمی

ػْارض ػِزداری هجلغیظت کَ صبحجبى هلک ثَ
ػِزداری خِت ُشیٌَُبی خبری ػِز ّ ارائَ طیفی
اس خذهبت ّ اهکبًبت هحلی پزداخت هیکٌٌذ .قجْض
ػْارض ُز ػغ هبٍ یکجبر ثزای صبحجبى اهالک
ارطبل هیػْد.

اطالعات ترجمو شذه بو سایر زبانىا

cityofgoldcoast.com.au/rates

آب
قجط آة ثَ صْرت ُز طَ هبٍ یکجبر صبدر هیػْد ،هؼوْالً در هبٍُبی
خْالی ،اکتجز ،ژاًْیَ ّ ،آّریل .قجْض طَ هبَُ ثَ ػوب کوک هیکٌٌذ تب
هصزف خْد را تحت ًظز داػتَ ثبػیذ ّ ثتْاًیذ خیلی طزیغ هتْخَ هیشاى
هصزف غیز ّاقؼی کَ در اثز ًؼتی پٌِبى آة صْرت هیگیزد ػْیذ.
هب آة را ثَ صْرت حدوی اس  Seqwaterخزیذاری هیکٌین ّ ثِبیی کَ
هیپزداسین ثَ ُوزاٍ هجلغی کَ خِت آثزطبًی ثَ هلک ػوب دریبفت هیکٌین
ثز رّی قجط ػوب درج هیگزدد.

ُذف هب ایي اطت کَ اطالػبت هبى در دطتزص
ػِزًّذاى غیز اًگلیظی سثبى قزار ثگیزد ّ ثَ ایي
هٌظْر تؼذادی اس هٌبثغ هبى ثَ سثبىُبی دیگز
تزخوَ ػذٍ اًذ .خِت دطتزطی ثَ اطالػبت تزخوَ
ػذٍ ثَ هزاخؼَ کٌیذ .
cityofgoldcoast.com.au/otherlanguages

مذیریت حٌادث
ػِز هب هوکي اطت ُز لحظَ دچبر حْادث طجیؼی
ػْد .ایي حْادث ػبهل طیل ،طْفبى ،آتغ طْسی
خٌگل ُب ،گزدثبد ،یب اهْاج گزهبیی اطت .ثِتزیي
هحبفع هب در ثزاثز ُز گًَْ حبدثَ ای آهبدگیظت.
cityofgoldcoast.com.au/disaster

cityofgoldcoast.com.au/water

زبالو ً بازیافت

فعالیتىا ً خذمات
برنامو فعال ً سالم
در قبلت ثزًبهَ فؼبل ّ طبلن ُز ُفتَ ثَ ارائَ ثیغ اس
 ۴۷۸ثزًبهَ ّرسػی ،تفزیحی ّ طالهتی رایگبى یب
ارساى قیوت هیپزداسین تب ػوب طبلن ّ فؼبل ثبػیذ.
cityofgoldcoast.com.au/activehealthygc

مراکس تفریحات آبی
 ۰هزکش تفزیحبت آثی در طزتبطز ػِز ّخْد دارد.
هدوْػَ اطتخزُب دارای اًذاسٍُبی هتفبّتی ُظتٌذ ّ
طیف ّطیؼی اس فؼبلیتُبی آثی اس آهْسع ػٌب ثَ
کْدکبى ًْپب تب توزیي آهبدگی خظوبًی تیوی ثزای
ّرسػکبراى ًخجَ را ارائَ هیکٌٌذ.
cityofgoldcoast.com.au/aquaticcentre

دفترچو راىنمای محلی
خِت یبفتي طیف گًْبگًْی اس خذهبت هحلی ،گزٍُّبی
چٌذ فزٌُگی ،کلْپُب ّ اهکبًبت اختوبػی ،هیتْاًیذ
دفتزچَ راٌُوبی هحلی هب را ثَ صْرت ایٌتزًتی خظتدْ
کٌیذ.
cityofgoldcoast.com.au/communitydirectory

هب طیفی اس خذهبت هذیزیت سثبلَ ّ ثبسیبفت در
کل ػِز ارائَ هیکٌین .خذهبت هزثْط ثَ
ططلُبی هٌبطق هظکًْی ػبهل خوغ آّری
سثبلَُبی ػوْهی ثَ صْرت ُز ُفتَ یکجبر ّ
سثبلَُبی قبثل ثبسیبفت ثَ صْرت ُز دّ ُفتَ
یکجبر هیثبػذ ُ.وچٌیي  ۴۸هزکش خوغآّری ّ
ثبسیبفت سثبلَ ّخْد دارد کَ هیتْاًیذ ّطبیل غیز
هْرد ًیبس هٌشل خْد را ثَ آًدب ثجزیذ.
cityofgoldcoast.com.au/waste

حیوانات خانگی
هب قْاًیي هزثْط ثَ ثجت طگُب ّ ًگِذاری اس
اکثز گًَُْبی حیْاًبت خبًگی را تصْیت
کزدٍ این .چٌبًچَ در هٌشل خْد حیْاًبت
خبًگی داریذ ثبیذ قْاًیي هحلی را در ایي سهیٌَ
رػبیت کٌیذ .ایي هظئْلیت ثَ ػِذٍ ػوبطت کَ
اطویٌبى حبصل کٌیذ حیْاى ػوب طالهت ّ ایوي
اطت ،طز ّ صذا ایدبد ًویکٌذ ّ ،در
هکبىُبی ػوْهی دارای قالدٍ ثبػذ
cityofgoldcoast.com.au/animals

ىنر ً فرىنگ
سٌاحل
هب اس طزیق ثزپبیی کبرگبٍُبی آهْسػی ّ
ارائَ ثزًبهَُب ّ فزصتُبی رػذ حزفَای
اس ٌُزهٌذاى هحلی خْد حوبیت هیکٌین.
cityofgoldcoast.com.au/culture

مراسم ً برناموىای گلذ کٌست
هب ثَ حوبیت ّ اخزای تؼذاد ثظیبر سیبدی اس هزاطن ّ
ثزًبهَُبی هحلی در ػِز هیپزداسین .خِت اطالع اس فِزطت
ثزًبهَُبی آتی اس تبرًوبی سیز ثبسدیذ کٌیذ.

خظ طبحلی طْاحل طالیی هب  ۳۲کیلْهتز اطت ّ
هفتخزین کَ دارای ثشرگتزیي هدوْػَ خذهبت غزیق
ًدبت حزفَای در اطتزالیب ُظتینُ .ذف هب حفبظت اس
افزادیظت کَ اس طْاحل اطتفبدٍ هیکٌٌذ ّ تزّیح ایوٌی
هْج طْاری اطتُ .ویؼَ هیبى پزچنُبی قزهش ّ سرد
رًگ در طْاحلی کَ دارای ًظبرت ُظتٌذ ػٌب کٌیذ ّ
ُوْارٍ پیغ اس ّرّد ثَ آة تبثلُْبی ایوٌی را ثخْاًیذ .
cityofgoldcoast.com.au/beachsafety

کتابخانو ىا
cityofgoldcoast.com.au/events

کارت اطالعات ایمنی
هب یک کبرت خیجی اطالػبت ایوٌی تِیَ کزدٍ این کَ طیفی اس خذهبت هحلی
خِت کوک ثَ افزادی کَ هوکي اطت ثب ثحزاى هْاخَ ثبػٌذ را ارائَ
هیکٌذ .ایي کبرت را هیتْاًیذ اس هکبىُبی ػِزی یب رّی تبرًوبی هب
ثیبثیذ.
cityofgoldcoast.com.au/communityconcerns

تردد با ًسیلو نقلیو شخصی
پارکینگ
ػِزداری دارای هقزرات پبرک کزدى اطت کَ کلیَ
راًٌذگبى هْظف ثَ رػبیت آًِب ُظتٌذ .ثزخی اس آًِب
دارای تبثلْ ُظتٌذ ّ ثزخی دیگز هؼوْل قْاًیي
راٌُوبیی ّ راًٌذگی ُظتٌذ کَ ًیبسی ثَ تبثلْ ًذارًذ.
تبثلُْبی پبرکیٌگ در کل ػِز ًصت ػذٍ اًذ ّ
هحذّدیت سهبى پبرک کزدى را ًؼبى هیدٌُذ .در
ثظیبری اس هٌبطق ثزای تظِیل یبفتي هحل پبرک ّ
اهْر حول ّ ًقل در ططح ػِز ،دطتگبٍُبی تِیَ
ثلیت پبرکیٌگ کٌبر خیبثبى تؼجیَ ػذٍ اطت .خِت اطالػبت ثیؼتز درثبرٍ
قْاًیي پبرکیٌگ ّ ًحٍْ اطتفبدٍ اس دطتگبٍ تِیَ ثلیت پبرکیٌگ اس تبرًوبی
سیز ثبسدیذ کٌیذ:
cityofgoldcoast.com.au/parking

تردد ً حمل ً نقل
هب هزاقجت اس ثظیبری اس خبدٍ ُب ،هظیزُبی دّچزخَ ّ پیبدٍ رُّب را در
گلذ کْطت ثَ ػِذٍ دارین .ػِزداری ثب
هؼبرکت خبهؼَ هحلی ّ تزًظلیٌک
گشیٌَُبی حول ّ ًقل ػوْهی هتؼذدی اس
خولَ اتْثْص ،تبکظی ّ طیظتن قطبر
طجک ّ طٌگیي  G:linkرا فزاُن هیکٌذ.
cityofgoldcoast.com.au/transport

کتبثخبًَُب کتبة ،کتبةُبی الکتزًّیکی ،هدالت،
رّسًبهَ ،دی ّی دی ،طیدی هْطیقی ،هٌبثغ طْاد
آهْسی ،کبهپیْتز ّ ،دطتگبٍ چبپگز را در اختیبر
اػضب قزار هیدٌُذ .طیفی اس کتبةُب ثَ سثبىُبی
هتفبّت ّ ثیغ اس  ۰۸۸رّسًبهَ ثیي الوللی ثز رّی
کتبثخبًَ ایٌتزًتی هْخْد اطت .ػضْیت ثزای ػِزًّذاى رایگبى اطت.
ثزای افزدی کَ ثَ صْرت هْقت اقبهت دارًذ ّ ثبسدیذ کٌٌذگبى ػزایطی
خِت ػضْیت ّخْد دارد .هب ُوچٌیي طیفی اس ثزًبهَُب ّ خذهبت رایگبى
ثزای افزاد خبهؼَ هحلی کَ اًگلیظی سثبى دّم آًِبطت ارائَ هیکٌین کَ
ػجبرتٌذ اس کالصُبی هکبلوَ اًگلیظی ،ثزًبهَ ّ Language Exchange
کبرگبٍُبی آهْسػی اًگلیظی ثزای داًغ خْیبى خبرخی.
cityofgoldcoast.com.au/library

مراکس محلی
هزاکش هحلی هکبىُبیی ُظتٌذ ثزای افزاد تب در
آًدب گزد ُن ثیبیٌذ ّ اقذام ثَ فؼبلیتُبی اختوبػی،
فزٌُگی ،تفزیحی ّ آهْسػی ًوبیٌذ .ثیغ اس ۱۸
هکبى در طزتبطز گلذ کْطت ّخْد دارد کَ ثَ
ارائَ طیف ّطیؼی اس فؼبلیتُب ثزای ثشرگظبالى ّ
کْدکبى هیپزداسًذ.
cityofgoldcoast.com.au/communitycentres

جلسات شيرداری
اس ػوب دػْت هیػْد تب ثب حضْر در خلظَ ػِزداری ًظزات خْد را
ثیبى کٌیذ .ػزکت در ایي خلظبت ثَ صْرت ایٌتزًتی هیثبػذ کَ اػضب ثب
ارائَ ًظزات درثبرٍ ایذٍُبی خذیذ ،پزّژٍُبی اخزایی ػِزداری گلذ
کْطت ّ اّلْیت ُبی آى ثَ ایدبد تغییز در ػِز کوک هیکٌٌذ .ػضْیت
ثزای ُوَ آساد ّ رایگبى اطت .اهزّس ثز رّی
 gchaveyoursay.com.auثجت ًبم کٌیذ.

سایر اطالعات
خِت اطالع اس ًحٍْ حوبیت هب اس ػوب ثزای فؼبل ثْدى ّ هؼبرکت در اهْر اختوبػی اس تبرًوبی هب ثبسدیذ کٌیذ.








فؼبلیتُب ّ هزاطن چٌذ فزٌُگی
هٌبثغ هْخْد ثَ طبیز سثبى ُب
حوبیت ّ اطالػبت هحلی
تْصیَُبی ایوٌی ّ اهٌیت در هٌشل ّ خبهغ هحلی تبى
تْطؼَ هحلی
گشیٌَُبی حول ّ ًقل ّ پبرکیٌگ
اطالػبت ثزای طبکٌیي خذیذ ّ آیٌذٍ

cityofgoldcoast.com.au/culturaldiversity
cityofgoldcoast.com.au/yourcommunity

