
 - உங்களது சபை ைற்றி அ்றிந்துக்கொள்ளுங்கள் A
  ்கமைலொந்து குடியிருபைொளர்களுக்கொன த்கவல்கள் 

உங்களது சபை ைற்றி 
அ்றிந்துக்கொள்ளுங்கள்

கம்பலாந்து குடியிருப்பாளரகளுககான 
தகவலகள்



சபையொனது எனக்கொ்க எதபனச் கசய்கறி்து?

சமுதாயதததில வசதிககதின்ற மககளுககாகச் சப்ப சசயகதின்ற அபனதது 
்பல்வறு்பட்ட வி்டயஙகள் மற்றும வழஙகுகதின்ற சலுபககள் ்பற்்றதிய தகவலகபள 
நீஙகள் இந்தச் சதிற்்்றடடிலதிருந்து அ்றதிந்துசகாள்ள முடியும.

வாழ்வும ்பணியும
இது எமது சமுதொயதபதத 
தூயபமயொ்கவும ைொது்கொபைொ்கவும 
பைணுவதற்கொ்க ஒவகவொரு 
குடியிருபைொளரும அ்றிய பவண்டிய 
அபனதது முக்கறிய விடயங்கபளயும 
க்கொண்டகதொரு துரித வழறி்கொட்டியொகும.

்கமைலொந்து சபையொனது டொறுக (பூரவ வீ்க குடி்கள்) மக்கபள இந்த மண்்ின் பூரவ வீ்கப ைொது்கொவலர்களொ்க அங்ககீ்கரிபைபதொடு, 
மர்ிதத, தறபைொதுள்ள மறறும எதறிர்கொல வபயொதறிைர்களுககு எமது மரியொபதபயயும கசலுதது்கறின்ப்ொம. 

ஆராயந்து அ்றதிந்து 
சகாள்ளவும
உள்்ொட்டிலுள்ள அழ்கொன இடங்கபளயும 
ைிரபதசங்கபளயும ்கண்டுைிடியுங்கள். 
சமுதொயக குழுக்கபளயும 
கசயறைொடு்கபளயும ்டததுவதற்கொன 
வசதறி்கபள அ்றிந்துக்கொள்ளவும. 
்கபல மறறும ்கலொசொர ்றி்கழ்வு்களில 
ைஙகுைற்வும. வருடொந்தம இடமகைறும 
50 கைொது ்றி்கழ்வு்களில ஒரு ்றி்கழ்வில 
ைஙகுைறறுவதன் மூலம உங்களது 
சமுதொயததறின் விழொவுக்கொன 
வொயபைிபன வழங்கவும.

சதா்டரபுறுதல
உங்களது சமுதொயததுடன் உங்களொல 
எவவொறு அதறி்கமொ்கத கதொடரபுக்கொள்ள 
முடியும மறறும சபையொனது 
உங்களுககு, உங்களது ்ண்ைர்களுககு 
அலலது உங்களது குடுமைததறிறகு வழங்க 
பவண்டிய ைலபவறுைட்ட ஆதரவுச் 
பசபவ்கள் யொபவ என்ைன ைற்றி 
அ்றிந்துக்கொள்ளவும.

உஙகளது 
கருததுககபளக 
கூறுஙகள்
வ்ீங்கள் உங்களது உள்்ொட்டு 

சமுதொயததறிபன வடிவபமக்க 
விருமபு்கறின்்வீர்களொ? ஆதன அைிவிருததறி 
முதறக்கொண்டு உங்களது ைிரபதசததறின் 
எதறிர்கொலததறிற்கொன தறிட்டமறிடுப்க 
வபரயில, வ்ீங்கள் ்கருதும விடயங்கள் 
கதொடரைில உங்களது ்கருததுக்கபள 
எவவொறு கூ் முடியும என்ைது ைற்றி 
அ்றிந்துக்கொள்ளவும. 

have 
your 
s  y
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உள்ளடக்கங்கள்
உயிர வொழ்தலும ை்ியொறறுதலும:

குடியிருபைொளர்கள் மறறும 
வியொைொரங்களுக்கொன முக்கறிய த்கவல 2
வரி்கள்  2

்கழறிவு பச்கரிபபு 3

மீள்சுழறசறியொக்கம 3

இலல துபைரவொக்கல பசபவ ஒன்றுக்கொன முன்ைதறிவு 
கசயதல 3

அைொயம மறிக்க ்கழறிவு்களுக்கொன சமுதொய 
மீள்சுழறசறியொக்கச் பசபவ 4

வரதத்க ்கழறிவுச் பசபவ 4

அஸகைஸடஸ (்கல்ொர விரிபபு்கள்) 4

சமுதொய உைபயொ்கமுபடய கூரிய சொதனங்கள் 4

பசதன மறறும உ்வுக ்கழறிவிபனக குப்ததல 5

இரசொயன துபைரவொக்கம 5

ப்கயடக்கத கதொபலபைசறி்கள் மறறும மறின்்கலங்களின் 
மீள்சுழறசறியொக்கம 5

சட்டவிபரொதமொ்க ்கழறிவு்கபள குவிததல 5

சுற்ொடல ரீதறியொன பசபவ்கள் 6

கசலலப ைிரொ்ி்கள் 6

இலலபபு் வ்ீச்சல தடொ்கம 6

மரங்கள் 6

உங்களது ்கொ்ிபய அைிவிருததறி கசயதல 7

கவளிச்சூழல சொரந்த உ்வ்கம 7

உ்வு வியொைொரமும 7

ைொது்கொபபு விடயங்கள் 8

வ்ீங்கள் தறிருததபைட பவண்டிய ஏபதனும விடயம ைற்றி 
அ்றி்கறின்்வீர்களொ? 8

சபையிபன கதொடரபுக்கொள்வது எவவொறு? 8

இப்தல:  
சமுதொயச் பசபவ்கள் 9
அணு்கலுக்கொன குறுந்தூரப பைரூந்துச் பசபவ 9

ஊட்டச் சததுள்ள உ்வுச் பசபவ்கள் (உ்வு்கள்) 10

உடல ஆபரொக்கறியமும 55 இறகும பமறைட்டவர்களுக்கொன 
்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்களும 10

அங்கவ வீனமுற் மக்களுக்கொன சமூ்க ரீதறியொன ஆதரவு 10 

மூதத குடிமக்களின் வசதறிகப்கற் இலலம 11

தன்னொரவச் பசபவ 11

ஆயுட்்கொல ்கற்ல ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டம 11

மொனியங்கள் 12

சமுதொய பதொட்டங்கள் 12

இபளஞர ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள் 12 

ைொடசொபல விடுமுப் ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டம 13 

தடுபபூசறி வழங்கல 13  

வ்ீண்ட்கொல ைரொமரிபபு 14

அவவபபைொது ைரொமரிபபு 14

குடுமை ை்கலப்ர ைரொமரிபபு 14

ைொடசொபல ப்ரம தவிரதத ைரொமரிபபு (OOSH)  15

எழுதத்றிவு சொரந்த ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள் 15

புஷ் ைொடசொபல-மததறிய பதொட்டங்கள், கமரிலொன்ட்ஸ 15

சமுதொய ்றிபலயங்கள் 16

ைிரொந்தறியப பூங்கொக்கள் 16

விபளயொட்டு பமதொனங்கள், கரன்னிஸ 16

வ்ீச்சல தடொ்க ்றிபலயங்களும வ்ீச்சலுக்கொன ்கற்லும 17

பூங்கொக்களும விபளயொட்டு பமதொனங்களும 17

பமலும ்கண்ட்றிதல மறறும முன்ைதறிவு கசயதல 17 

சபையின் பசபவ்கள் வபரைடம: 18

அ்றிந்துக்கொள்ளல:   
்கபல, ்கலொசொரம மறறும ்றி்கழ்வு்கள் 21
ைகீ்கொக ்கொட்சறிககூடம மறறும ஆபைொ்ன் ்கபல அரஙகு 21 

சமுதொய ்றி்கழ்வு்கள் 21

அ்றிந்துக்கொள்ளல: நூல்கங்கள் 22
இலவசமொ்க இப்ந்து ஒரு நூல்க அனுமதறி 
அட்படயிபனப கைறறுகக்கொள்ளல 22

எந்தகவொரு நூல்கததறிலும உங்களொல கசயயககூடியபவ 
யொபவ? 22

சறிறுவர்கள் மறறும குடுமைததறினருக்கொன 
்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள் 22

வயது வந்தவர்களுக்கொன ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள் 23

விபளயொட்டுப கைொருள் நூல்கம 23

உங்களுககு அண்பமயில நூல்கம எஙப்க உள்ளது? 23

உங்களது ்கருததுக்கபளக கூறுங்கள் 25
சபையின் கூட்டங்கள் 25

குழுக்கள் 26

சமுதொய ஈடுைொடு 26

உள்ள்க ஒமபுட்ஸமன் ை்கறிரவுச் பசபவ 26

ைொரொட்டுதல்களும முப்பைொடு்களும 27

சபை ைற்றியது 27

்கமைலொந்துத கதொகுதறியின் வபரைடம 28
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உயிர வொழ்தலும ை்ியொறறுதலும: 
குடியிருபைொளர்கள் மறறும வியொைொரங்களுக்கொன முக்கறிய த்கவல

வரி்கள்
சபையொனது அதன் வருமொனததறிபன கைறு்கறின்் ைிரதொன வழறிமுப்யொ்க வரி்கள் 
தறி்கழ்்கறின்்ன. இததப்கய வரி்கள் அததறியொவசறிய உட்்கட்டபமபபு மறறும பசபவ்கபள 
வழஙகுவதற்கொ்க உைபயொ்கறிக்கபைடுவபதொடு, அபவ எமது சமுதொயததறிபன 
தூயபமயொ்கவும ைொது்கொபைொ்கவும அணு்கல மறிக்கதொ்கவும கதொடரபுைடுததபைட்டதொ்கவும 
மறறும அைிவிருததறி மறிக்கதொ்கவும பைணுவதறகும உதவு்கறி்து. 

வ்ீங்கள் ஒரு இலலததறிபன அலலது வியொைொரததறிபன கசொந்தமொ்கக க்கொண்டிருபைின், 
வ்ீங்கள் உங்களது உள்்ொட்டு சபைககு வரி்கபளச் கசலுதத பவண்டும (பமலும 

ைொடசொபல மறறும பதவொலயங்கள் பைொன்் வரி விலக்களிபபுபடய சறில 
்றிறுவனங்களும உள்ளன). 

வ்ீங்கள் உங்களது வரி்கபளச் கசலுததககூடிய ைலபவறுைட்ட வழறிமுப்்கள் 
்கொ்பைடு்கறின்்ன –்ைர ஒருவர வொடிகப்கயொளர கதொடரபு ்றிபலயம ஒன்றுககு 
வருப்கயளிதது க்கொடுபைனவு்கபள கசலுததுதல முதறக்கொண்டு இயங்கபல மூலமொ்க 
கசலுததுதல வபர.

சபை மறறும அதன் பசபவ்கள் ைற்றி பமலும 
அ்றிந்துக்கொள்ளல
வ்ீங்கள் ஒரு சுயொதவீன ஊடொட்டம மறிக்க கசயலமரவில அலலது பைரூந்துப ைய்ததறில ைஙகுக்கொள்ள முடியும. 

இபவ உள்்ொட்டுக குடியிருபைொளர்களுககு ஆங்கறில கமொழறியில அலலது கதரிவுகசயயபைட்ட சமுதொய 
கமொழறி்களில வழங்கபைடும. வ்ீங்கள் உங்கபள அலலது உங்களது சமுதொயக குழுவிபன ்ககீழுள்ள இப்ய 
மு்கவரியூடொ்க முன்ைதறிவு கசயதுக்கொள்ள முடியும. : www.cumberland.nsw.gov.au/discover-cumberland. 

உயிர வொழ்தலும 
ை்ியொறறுதலும
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்கழறிவு பச்கரிபபு
சபையொனது உங்களது ்கழறிவு்கள் மறறும மீள்சுழறசறிக குபபைதகதொட்டி்கபளச் 
பச்கரிககும பச்கரிககும தறினமொனது வ்ீங்கள் வதறியும ைிரபதசததறிபனப கைொறுததுக 
்கொ்பைடுவபதொடு, அது ைற்றிய த்கவபல சபைககு கதொபலபைசறி அபழபைிபன 
பமறக்கொள்வதன் மூலம அலலது எமது இப்யததளததறிறகுச் கசன்று 
ைொரபவயிடுவதன் மூலம உங்களொல அ்றிந்துக்கொள்ள முடியும. ்கமைலொந்தறிலுள்ள 
ஒவகவொரு வதறிவிடததறிறகும சொதொர் ்கழறிவுத கதொட்டி (சறிவபபு ்றி் மூடி) ஒன்றும 
மீள்சுழறசறியொக்கத கதொட்டி (மஞசல ்றி் மூடி) ஒன்றும வழங்கபைடும. வ்ீங்கள் ஒரு 
இலலததறில வசறிபைவரொயின், பதொட்டக ்கழறிவுத கதொட்டி (ைச்பச ்றி் மூடி) ஒன்றும 
வழங்கபைடும.

எபபைொதும ்கழறிவு்கபள அவறறுககுரிய கதொட்டியில பைொடுவது முக்கறியமொனதொகும. 
உ்வுக ்கழறிவு, வ வீட்டுக ்கழறிவுப பை்கள், ைஞசு்கள் மறறும ்கழறிவுதது்ி்கள் 
பைொன்்வறப் இடுவதறகு உங்களது சொதொர் ்கழறிவுதகதொட்டிபய உைபயொ்கறிக்கவும. 
உங்களது மீள்சுழறசறியொக்கத கதொட்டியில ைிளொஸடிக கவறறுப பைொததல்கள் மறறும 
ைொததறிரங்கள், அட்பட்கள் மறறும ்கடதொசறி்கள், உபலொ்கம மறறும அலுமறினியப 
ைொததறிரங்கள், கதளிபைொன் பைொததல்கள் மறறும ்கண்்ொடிப பைொததல்கள் மறறும 
ஜொடி்கள் பைொன்்வறப் இடவும. சறி்றிய மரகக்கொபபு்கள், மலர ்கததரிபபு்கள், 
கவட்டபைட்ட துண்டு்கள், கவட்டபைட்ட புற்கள் மறறும இபல்கள் பைொன்்வறப் 
இடுவதறகு உங்களது பதொட்டக ்கழறிவுத கதொட்டிபய உைபயொ்கறிக்கவும.

உங்களது ்கழறிவுதகதொட்டி ்கொ்ொமறபைொனொல 
அலலது பசதமபடந்தொல, 8757 9000 இறகு 
அபழதது சபையிபனத கதொடரபுக்கொள்வதன் 
மூலம ்கழறிவுதகதொட்டிபயத தறிருததறிக 
க்கொள்வதறகு அலலது ைதறிலீடு 
கசயதுக்கொள்வதறகு உங்களொல முடியும.

இலல துபைரவொக்கல பசபவ 
ஒன்றுக்கொன முன்ைதறிவு கசயதல
மீள உைபயொ்கறிக்க முடியொத அலலது மீள்சுழறசறியொக்கம கசயய முடியொத வ வீட்டு 
மறின்சொர சொதனங்கள் அலலது தளைொடங்கள் பைொன்் கைருமளவு ்கழறிவு்கபள வ்ீங்கள் 
க்கொண்டிருபைின், அவறப் அ்கறறுவதற்கொ்க சபையின் துபைரவொக்கல பசபவபயப 
கைறுவதறகு வ்ீங்கள் ஒரு முன்ைதறிவிபனச் கசயய முடியும. ஒவகவொரு வருடமும 
வதறிவிடங்களுக்கொ்க ்ொன்கு முப் இததப்கய பசபவ வழங்கபைடும.

ஏறறுகக்கொள்ளததகு கைொருட்்களில உள்ளடஙகுைபவ: தளைொடம, வ வீட்டு மறின்சொர 
சொதனங்கள், ஒன்்ொ்கக ்கட்டபைட்ட மரக்கந்து்கள், தபர விரிபபு்கள் மறறும கமதபத்கள்.

வ்ீங்கள் சபைககு அபழபைிபன பமறக்கொள்வதன் மூலம அலலது இயங்கபல மூலம 
இந்தச் பசபவக்கொன முறைதறிவிபன பமறக்கொள்ள முடியும. இந்தக ்கழறிவு பச்கரிபைிற்கொ்க 
உங்களுககு ஒரு தறினம வழங்கபைடுகமன்ைபதொடு, பச்கரிபைிறகு முன்னர கு்றிதத 
்கழறிவு்கபள இரவில கவளியில பவததல பவண்டும. முன்ைதறிவு முக்கறியம என்ைபதொடு 
இது கதொடரைில விதறிமுப்்கள் மறறும ்றிைந்தபன்கள் ைிரபயொ்கறிக்கபைடும. இது ைற்றிய 
பமலதறி்க த்கவல்களுககு சபையின் இப்யததளததறிபனப ைொரபவயிடவும.

மீள்சுழறசறியொக்கம
எபபைொதும ்கழறிவு்கபள அவறறுககுரிய கதொட்டியில பைொடுவது முக்கறியமொனதொகும. 
உங்களது மஞசல ்றி் மூடிபயக க்கொண்ட மீள்சுழறசறியொக்கத கதொட்டியில 
இடபைடபவண்டிய கைொருட்்கபள மொததறிரம க்கொண்ட ைட்டியல ைின்வருமொறு:

• ைிளொஸடிக கவறறுப பைொததல்கள் 
மறறும ைொததறிரங்கள்

• அட்படப கைட்டி்கள் மறறும அட்பட்கள் 
(உங்களது கதொட்டியில இடவசதறிபயப 
பைணும வப்கயில அவறப்த 
தட்படயொக்கறிப பைொடவும)

• ்கடதொசறி – அபனதது வப்க்களும

• அலுமறினியப ைொததறிரம, கதளிபைொன் 
பைொததல்கள் உள்ளிட்டபவ

• உபலொ்கப ைொததறிரங்கள்

• ்கண்்ொடிப பைொததல்கள் மறறும 
ஜொடி்கள்
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அைொயம மறிக்க ்கழறிவு்களுக்கொன சமுதொய 
மீள்சுழறசறியொக்கச் பசபவ
அ்கற்பைடுவதற்கொன ைின்வரும ஏபதனும ்கழறிவு்கள் உங்களிடம இருககுமொயின், 
உங்களொல அைொயம மறிக்க ்கழறிவு பச்கரிபபுச் பசபவ ஒன்றுக்கொன முறைதறிவிபன 
பமறக்கொள்ள முடியும. இததப்கய ்கழறிவு்கபள சபையொனது மீள்சுழறசறி கசய்கறி்து 
மறறும/அலலது அவறப்ப ைொது்கொபைொ்க அ்கறறு்கறி்து:

• கையின்ட் வொளி்கள்

• BBQ எரிவொயுப பைொததல்கள் அலலது 
தவீயப்பைொன்்கள்

• வொ்கனங்களின் அலலது வ வீட்டு 
உைபயொ்க மறின்்கலங்கள்.

• பமொட்டொர அலலது சபமயல 
எண்க்ய

• மறின்மம சொரந்த ்கழறிவு – சறி்றியதர மறின் 
சொதனங்கள், கதொபலக்கொட்சறிபகைட்டி்கள் 
அலலது ்க்ினி்கள்

• புப்க உ்ர ்கருவி்கள்

• புளரசன் மறின்குமறிழ்்கள் மறறும குழொய 
வடிவ மறின்குமறிழ்்கள்

உயிர வொழ்தலும 
ை்ியொறறுதலும

அஸகைஸடஸ (்கல்ொர விரிபபு்கள்)
அஸகைஸடஸ ைற்றியும அவறப் ைொது்கொபைொன முப்யில அ்கறறும முப் 
ைற்றியும வ்ீங்கள் சறி்பைொ்க உ்ரந்துக்கொள்ளும வப்கயில, சபையொனது அஸகைஸடஸ 
ைற்றிய விழறிபபூட்டல முன்கனடுபபுக்கபள பமறக்கொண்டுவரு்கறி்து. இது த்கவல 
அமரவு்கள், இலல பமறைொரபவ்கள் மறறும ைொரமைரிய அஸகைஸடபை சறி்றியளவில 
பச்கரிததல பைொன்்வறப்க க்கொண்டுள்ளது. இந்த ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டமொனது சறி்றிதளவு 
அஸகைஸடஸ்களுக்கொன ஒரு சட்ட ரீதறியொன, கசௌ்கரியம மறிக்க ்கழறிவ்கற்ல தவீரவிபன 
வழஙகுவதற்கொ்க சபையினொல விருததறிகசயயபைட்டுள்ளது. இது விதறிமுப்்கள் மறறும 
்றிைந்தபன்களுககுட்ைட்டதொகும. இது ைற்றிய பமலதறி்க த்கவல்களுககு அலலது இதற்கொன 
முன்ைதறிவிபன பமறக்கொள்வதறகு தயவுகசயது 8757 9000 எனும இலக்கம ஊடொ்க 
சபைககு அபழபைிபன பமறக்கொள்ளவும.

வரதத்க ்கழறிவுச் பசபவ
சபையொனது வரதத்க ்றிபலயங்களுக்கொன ்கழறிவு மறறும மீள்சுழறசறிச் பசபவ்கபளயும வழஙகு்கறி்து. இது கதொடரைிலொன 
்கழறிவுதகதொட்டியின் அளவு்கள், பசபவ வழங்கபைடு்கறின்் தடபவ்கள் மறறும அதற்கொன கசலவு பைொன்்ன ைற்றிய பமலதறி்க 
த்கவல்கபள சபையின் இப்யததளததறில கைறறுகக்கொள்ளலொம.

சமுதொய உைபயொ்கமுபடய கூரிய 
சொதனங்கள்
சமுதொயததறிலுள்ள வ்ீரிழறிவு ப்ொயொளி்கள் மறறும ஏபனய ஊசறிபயற்ல சொதனங்கபள 
உைபயொ்கறிபபைொருக்கொ்க ஊசறி/சறி்றிஞசறி்கபள அ்கறறுவதற்கொனகதொரு ைொது்கொபைொன 
பசபவயிபன வழஙகும ப்ொக்கறில சபையொனது உள்்ொட்டு மருந்த்கங்களுடன் 
கூட்டிப்ந்துள்ளது. மருந்த்கங்கள் மறறும ஏபனய இடங்களில ைஙப்கற்ல ைற்றிய 
த்கவல்கள் சபையின் இப்யததளததறில உள்ளன.

வ்ீங்கள் problemwaste.com.au எனும இப்யததள மு்கவரியூடொ்க அலலது சபைககு அபழபைிபன பமறக்கொள்வதன் மூலம 
உங்களது ்கழறிவு பச்கரிபைிற்கொன முறைதறிவிபன ்கண்டிபைொ்க பமறக்கொள்ள பவண்டும. இது விதறிமுப்்கள் மறறும ்றிைந்தபன்களுககு 
உட்ைட்டதொகும என்ைபதொடு இது ைற்றிய பமலதறி்க த்கவல்களுககு சபையின் இப்யததளததறிபனப ைொரபவயிடவும.
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பசதன மறறும உ்வுக ்கழறிவிபனக 
குப்ததல
கூட்டுபைசபள தயொரிபபு மறறும புழு வளரபபு பைொன்்ன உங்களது பசதன மறறும 
உ்வுக ்கழறிவு்கபள மீள்சுழறசறி கசயவதற்கொன இயறப்க வழறிமுப்்களொ்கத 
தறி்கழ்்கறின்்ன. வ்ீங்கள் இலலததறில கூட்டுபைசபள தயொரிபைதறகு அலலது புழு 
வளரபைிபன ஆரமைிபைதறகு உதவும வப்கயில சபையொனது வ்ீங்கள் க்கொள்வனவு 
கசயயககூடிய ஏபதனும கூட்டுபைசபளத கதொட்டி அலலது புழு வளரபபு கதொடரைில 
சலுப்க வழங்கக கூடுகமன்ைபதொடு, இததப்கய தறிட்டததறிபன ஆரமைிததல மறறும அது 
ைற்றிய கைொதுவொன த்கவல்கள் மறறும ைிரச்சறிபனக்கொன தவீரவு்கள் பைொன்்ன கு்றிததொன 
கசயலமரவிபனயும சபையினொல வழங்க முடியும.

சபையொனது Love Your Leftovers App ைிரபயொ்கம ஒன்்றிபனயும மறறும Cookbook 

ஐயும விருததறிகசயதுள்ளது.

இரசொயன துபைரவொக்கம
உங்களது பதபவயற், வ வீட்டு உைபயொ்க இரசொயனப கைொருட்்கபள அ்கறறும 
ப்ொக்கறில இலவச மறறும சுற்ொடல ரீதறியொன ைொது்கொபபு மறிக்க வொயபகைொன்்றிபன 
உங்களுககு வழஙகுவதற்கொ்க, சபையொனது ்றியு சவுத பவலஸ சுற்ொடல ைொது்கொபபு 
அதறி்கொரசபையுடன் இப்ந்து ை்ியொறறு்கறி்து.

இது உங்களது அலுமொரி்கள், வொ்கன ைழுதுைொரககும இடங்கள், க்கொட்டப்க்கள் மறறும 
து்ி்கள் சலபவப ைிரபதசம பைொன்் இடங்களிலுள்ள பதபவயற் இரசொயனப 
கைொருட்்கபள அ்கற்றித துபைரவொககுவதற்கொனகதொரு ைொரிய சந்தரபைமொகுகமன்ைபதொடு, 
இததப்கய ்கழறிவு்கபள மீள்சுழறசறி கசயவதறகு அலலது சரியொன முப்யில 
அ்கறறுவதறகு அவறப் சபையிடம வழங்கவும. 

அடுதத பச்கரிபபுத தறினம, இடம மறறும ஏறறுகக்கொள்ளததகு கைொருட்்கள் பைொன்்ன 
ைற்றிய த்கவல்களுககு சபையின் இப்யததளததறிபனப ைொரபவயிடவும.

ப்கயடக்கத கதொபலபைசறி்கள் மறறும 
மறின்்கலங்களின் மீள்சுழறசறியொக்கம
ப்கயடக்கத கதொபலபைசறி மறறும வ வீட்டு உைபயொ்க மறின்்கலங்கள் பைொன்்வறப் அவற்றின் 
மீள்சுழறசறிக்கொ்க அபனதது நூல்கங்களிலும மறறும கமரிலொன்ட் மறறும ஆபைொ்ன் 
வொடிகப்கயொளர கதொடரபு ்றிபலயங்களிலும ப்கயளிக்க முடியும.

சட்டவிபரொதமொ்க ்கழறிவு்கபள குவிததல
யொபரனும ்ைர ்கழறிவ்கற்லுக்கொன முன்ைதறிவு ஒன்்றிபனச் கசயயொமல, தமது 
்கழறிவு்கபள சபையின் இயறப்கப ைிரபதசததறில, தமது இலலததறிறகு கவளியில அலலது 
ஏபனய ஏபதனும கைொது இடங்களில குவிபைொர்களொயின், இது சட்டவிபரொதச் கசயலொ்கக 
்கருதபைடும.

்கழறிவு்கபளக குவிபைதொனது சுற்ொடபல மொசு்ச் கசயவபதொடு, சமுதொயததறிற்கொன 
ஒரு ைொது்கொபபு சொரந்த இடரொ்கவும இருக்கறின்் அபதபவபள, எமது ைிரபதசததறிறகு 
அசுததமொன பதொற்ததறிபனயும அது வழஙகு்கறி்து. இவவொறு ்கழறிவு்கபளக குவிககும 
்ைர்கள் ஒரு குற்ம புரிந்தவர்களொ்க ்கருதபைட்டு அவருககு $8,000 வபர அைரொதமும 
விதறிக்கபைடக கூடும.

வ்ீங்கள் உங்களது ைிரபதசததறில இததப்கய சட்டவிபரொத ்கழறிவுக குவியபலக ்கண்டொல, 
8757 9000 எனும இலக்கததறிறகு அபழபைிபன ஏறைடுததறி அது ைற்றி சபைககு 
அ்றிவிக்க பவண்டும.

சபையின் ைிரொந்தறிய சட்டவிபரொத ்கழறிவுககுவிபபுப 
ைபடத தறிட்டமொனது (RID) ்கழறிவுப கைொருட்்கள் ைற்றிய வரி 
அ்வ வீட்டிலறிருந்தொன ்றிதறியிடல மூலம ்றியு சவுத பவலஸ 
சுற்ொடல ைொது்கொபபு அதறி்கொரசபையினொல ஆதரவளிக்கபைடு்கறி்து.
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கசலலப ைிரொ்ி்கள்
உங்களது கசலலபைிரொ்ி்களொன ்ொய்கள் மறறும பூபன்களுககு 
பமகபரொசறிப கைொருததபைட்டு அவறறுககு ஒரு ஆயுட்்கொல ைதறிவுக 
்கட்ட்ம கசலுததுவதற்கொன சட்ட ரீதறியொன பதபவபைொடு 
உங்களுககு உள்ளது என்ைது உங்களுககுத கதரியுமொ? இது உங்கள் 
கசலலப ைிரொ்ி ்கொயபைட்டொல, அதபன இழந்தொல அலலது அது 
தறிருடபைட்டொல அதபனப ைொது்கொக்க உதவும.

ைிரொ்ி்கள் வழறிதவ்றிச் கசன்்தொ்க அலலது ்கொ்ொமறபைொனதொ்க 
அ்றிகப்க கசயயபைடுமறிடதது, சபையொனது அதற்கொன 
்டவடிகப்க்கபள பமறக்கொள்ளும.

பமலதறி்க த்கவல்களுககு அலலது உங்களது கசலலபைிரொ்ிபயப 
ைதறிவுகசயவதறகு, சபையின் இப்யததளததறிபனப ைொரபவயிடவும 
அலலது 8757 9000 இறகு அபழக்கவும.

சுற்ொடல ரீதறியொன பசபவ்கள்
சபையொனது சுற்ொடல மீதொன உங்களது கசயறைொடு்களின் விபளவு்கள் ைற்றி அ்றிந்துக்கொள்ளல மறறும வ்ீடிதது ்றிபலககும 
வப்கயிலொன வொழ்கப்கயின் அனுகூலங்கபள வ்ீங்கள் அனுைவிபைதறகு உதவுதல பைொன்் ப்ொக்கங்களில உங்களுக்கொன சமுதொய 
சுற்ொடல சொரந்த ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கபளக க்கொண்டுள்ளது. இது கதொடரைில ஈடுைடுவதறகு எமது இப்யததளததறிபனப ைொரபவயிடவும 
அலலது 8757 9000 இறகு அபழக்கவும.

இலலபபு் வ்ீச்சல தடொ்கம
வ்ீரில மூழ்குதல இளம ைிள்பள்களின் எதறிரைொரொத மர்ததறிறகு ஒரு ைிரதொன ்கொர்ியொ்க 

இருக்கறின்்து. ்றியு சவுத பவலைறிலுள்ள சுமொர 300,000 இறகும அதறி்கமொன இலலபபு் 
வ்ீச்சல தடொ்கங்களுககு மததறியில, ஒட்டுகமொதத சமுதொயதபதயும ைொதறிககும வப்கயிலொன 
வ்ீச்சல தடொ்கம கு்றிததொன ைொது்கொபைொனது ஒரு இன்்றியபமயொத அமசமொகும. 
வ்ீச்சல தடொ்கங்கள் அவுஸதறிபரலறிய சட்டங்களுககு இ்ங்க அபமயபவண்டியது 

்கண்டிபைொனதொகும.

உஙகளது நீச்சற்த்டாகதபதப ்பததிவுசசயதல: நீஙகள் கண்டிப்பாக உஙகளது 
நீச்சற்த்டாகதபதப ்பததிவுசசயதல ்வண்டுசமன்ப்தாடு, அதன சுற்று ்வலதிகள் 
மற்றும தப்டகள் ்்பான்றன சதிறுவரகளின ்பாதுகாப்பிற்கு ஏற்்ற வபகயில 
அபமந்ததிருப்பபத உறுததிப்படுததும வபகயில சப்ப உஙகளது நீச்சற்த்டாகஙகபள 
்மற்்பாரபவ சசயகதி்றது. நீச்சல குளஙகபளச் சுற்்றதிக குழந்பதகள் வரும்்பாது 
சட்டஙகள் அமுலதில உள்ளன.

உயிர வொழ்தலும 
ை்ியொறறுதலும

மரங்கள்
வ்ீங்கள் ஒரு மரததறிபன கவட்டிக குப்பைதறகு அலலது 

ஒரு மரததறிபன கவட்டி அ்கறறுவதறகு முன்னர சபையின் 
அனுமதறிபயப கைறறுகக்கொள்ளல பவண்டும. இது கதொடரைில 
வ்ீங்கள் எடுக்க பவண்டிய ்டவடிகப்க ைற்றி அ்றிந்துக்கொள்ள 

சபையின் இப்யததளததறிபனப ைொரபவயிடவும அலலது  
8757 9000 இறகு அபழக்கவும.
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கவளிச்சூழல சொரந்த உ்வ்கம
வ்ீங்கள் ஒரு விருந்பதொமைல வியொைொரததறிபன 

பமறக்கொள்ைவரொ்கவிருந்து, கவளிச்சூழல சொரந்த உ்வ்க 
வசதறிக்கொ்க ்படைொபதப ைிரபதசததறிபன உைபயொ்கறிக்க 
விருமைினொல, சபையொனது அதற்கொன ஆபலொசபன மறறும ஒரு 
ஒழுங்கபமக்கபைட்ட விண்்பைச் கசயன்முப் ஆ்கறியவறப் 
வழங்கறி உங்களுககு உதவககூடும.

உங்களது ்கொ்ிபய அைிவிருததறி 
கசயதல
ைின்வருவன கதொடரைில வ்ீங்கள் தறிட்டமறிடுவதொயின், அதற்கொன அனுமதறியிபன வ்ீங்கள் 
சபையிடமறிருந்து கைறறுகக்கொள்ள பவண்டும.

• ்கொ்ிபய உைபயொ்கறிததல

• ்கொ்ிபயப ைிரிததல

• ஒரு ்கட்டடததறிபனக ்கட்டுதல

• அைிவிருததறிப ை்ியிபன பமறக்கொள்ளல

• ஒரு ்கட்டபமபைிபன இடிதது உபடததல

• அைிவிருததறிக்கொன ஒபபுதல அவசறியமொன 
ஏபனய பவறு அைிவிருததறிப ை்ி்கள்

அைிவிருததறிக்கொன ஒபபுதபலப கைறறுகக்கொள்வதறகு, வ்ீங்கள் ்கமைலொந்துச் 
சபையிடம ‘அைிவிருததறி ைற்றிய விண்்பைம’ (DA) ஒன்ப்ச் சமரபைிக்க பவண்டும. 
இது கதொடரைில வ்ீங்கள் எடுக்க பவண்டிய ்டவடிகப்க ைற்றி அ்றிந்துக்கொள்வதறகு, 
தயவுகசயது சபையின் இப்யததளததறிபனப ைொரபவயிடவும அலலது 8757 9000 
எனும இலக்கததறிறகு சபைககு அபழபைிபன பமறக்கொண்டு அைிவிருததறி விசொரப் 
அலுவலர ஒருவருடன் கதடரபுக்கொள்ளவும. பமலும வ்ீங்கள் உங்களது ்கொ்ியில 
பமறக்கொள்ளவுள்ள அைிவிருததறிப ை்ி்கள் கதொடரைொன உங்களது உதபதசம ைற்றி 
உங்களது அயலவர்களுககும கதரிவிபைது சறி்ந்ததொகும.

உ்வு வியொைொரமும கைொதுச் 
சு்கொதொரமும
சபையொனது ்றியு சவுத பவலஸ உ்வு அதறி்கொரசபையுடன் இப்ந்து உ்வு 
மு்கொபமததுவததறிற்கொன சு்கொதொர ்றியமதரங்கபள பமமைடுததும ப்ொக்கறில வியொைொர 
்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கபள முன்கனடுக்கறின்்து. இதறில இயங்கபல மூலமொன ையிறசறி 
மறறும உ்வுப ைொது்கொபபு ைற்றிய சறி்பபு அங்ககீ்கொர ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள் பைொன்்ன 
உள்ளடஙகு்கறின்்ன.

பமலும, சபையின் சுற்ொடல சொரந்த சு்கொதொரச் பசபவக குழுவொனது ்டமொடும பசபவ, 
தற்கொலறி்க மறறும இலல – பமய வியொைொரங்கள், சரும ைரொமரிபபுத கதொழறில மறறும 
ப்கதகதொழறில வியொைொரம பைொன்்ன உள்ளிட்ட உ்வு வியொைொரததறில, சுற்ொடல 
்கட்டுபைொடு்களுககு மததறியில ஈடுைடு்கறி்து.

்கமைலொந்துச் சபையின் உ்வு விடயங்கள் ைற்றிய த்கவல வழறி்கொட்டலொனது 
உ்வுப ைொது்கொபபு விடயங்கள் மறறும சறி்ந்த உ்வுப ைொது்கொபபு ்படமுப்்கபள 
ஊககுவிததல பைொன்்ன ைற்றிய சம்கொல த்கவல்கபள உ்வு வியொைொரி்களுககு 
வழஙகு்கறி்து.
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வ்ீங்கள் தறிருததபைட பவண்டிய ஏபதனும 
விடயம ைற்றி அ்றி்கறின்்வீர்களொ?
குடியிருபைொளர்களும வியொைொரி்களும தமது ைிரபதசத பதொற்ம அழகு்ப ைிர்கொசறிபைதறில 
கைருபமக்கொள்்கறின்்னர என்ைபத ்ொம அ்றி்கறின்ப்ொம.

்படைொபத்கள், வ வீதறி்கள் பசதமபடந்தறிருததல, வடி்கொல தபடபைட்டிருததல, தள்ளுவண்டி்கள் 
ப்கவிடபைட ்றிபலயில ்கொ்பைடுதல அலலது அவதொனம பதபவயொன ஏபதனும 
விடயங்கள் ைற்றி அ்றிவிபைதறகு 8757 9000 எனும இலக்கம ஊடொ்க அலலது 

council@cumberland.nsw.gov.au எனும மறின்னஞசல மு்கவரி ஊடொ்க சபையிபனத 
கதொடரபுக்கொண்டு கதரிவிக்கவும.

உயிர வொழ்தலும 
ை்ியொறறுதலும

ைொது்கொபபு விடயங்கள்
அபனதது அவசரமலலொத கைொலறிஸ உதவி பதபவயொன விடயங்களும 131 444 
எனும கைொலறிஸ உதவிச் பசபவககு அபழபபு பமறக்கொள்ளபைட்டு கதரிவிக்க 
முடியும.

அபனதது அவசர விடயங்கள் ைற்றியும 000 இறகு அபழபைிபன பமறக்கொண்டு 
்கொவலதுப்யினருககு ப்ரடியொ்கபவ கதரிவிக்க பவண்டும.

சமுதொய ைொது்கொபபு விடயங்கள் மறறும அணு்கல கதொடரைொன ைிரச்சறிபன்கள் 
பைொன்்வறப் இனங்கண்டு அவறறுககு ைதறிலளிககும ப்ொக்கறிலொன ்்கர பமய 
ைரிபசொதபன்கபள ்கமைலொந்து முழுவதும ்கறிரம அடிபைபடயில பமறக்கொள்வதறகு 
ஏறைொடு கசயயபைடு்கறி்து. சபையின் ை்ியொட்கடொகுதறியில மறறும கைொலறிைறில 
இப்ந்து ்்கரின் பமயப ைிரபதசங்களில ைரிபசொதபன ்டவடிகப்கயில 
ஈடுைடுவதற்கொ்க வியொைொர மறறும சமுதொய அங்கததவர்கள் அபழக்கபைடு்கறின்்னர. 
அடுததுவரவுள்ள ைரிபசொதபன்கள் ைற்றிய விைரங்கபள அ்றிந்துக்கொள்வதறகு 
cumberland.nsw.gov.au/safety எனும இப்யததளததறிபனப ைொரபவயிடவும.

சபையிபன கதொடரபுக்கொள்வது எவவொறு?
உங்களது விசொரப்்களுககு உதவும வப்கயில எமது 
்ட்பு ப்யம க்கொண்ட வொடிகப்கயொளர கதொடரபுக குழு 
்கொ்பைடு்கறி்து:

கதொபலபைசறி:  8757 9000
மறின்னஞசல:  council@cumberland.nsw.gov.au 
கதொபல்்கல:  9840 9734
அஞசல மு்கவரி:     PO Box 42, 

Merrylands NSW 2160

ப்ரில:  16 Memorial Avenue, Merrylands 
1 Susan Street, Auburn

ைன்கமொழறி உதவிககு: தயவுகசயது 131 450 இறகு அபழதது 

சமாழதிச்பயரபபு மற்றும உபரச்பயரபபுச் ்சபவயிபனத 
கதொடரபுக்கொண்டு 8757 9000 எனும இலக்கததறில ்கமைலொந்துச் 
சபைககு இப்பைிபன வழஙகுமொறு பவண்டவும.

வ்ீங்கள் கசவிபபுலற்வரொயின் அலலது கசவிபபுலன் குப்ைொடு 
அலலது பைச்சுக குப்ைொடுள்ளவரொயின், வ்ீங்கள் ்தசதிய ரி்ல 
்சபவ. உடொ்க எங்கபள ப்ரடியொ்கபவ கதொடரபுக்கொள்ள 
முடியும. தயவுகசயது உங்களுபடய அபழபைின் பைொது 
சபையின் கதொடரபு இலக்கமொ்கறிய 8757 9000 ஐ வழங்கறினொல 
வ்ீங்கள் எமமுடன் இப்க்கபைடுவ வீர்கள்.
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இப்தல: சமுதொயச் பசபவ்கள்

அணு்கலுக்கொன குறுந்தூரப பைரூந்துச் 
பசபவ
மட்டுபைடுததபைட்ட அணு்கல வசதறிபயக க்கொண்ட உள்்ொட்டு அரசொங்கப ைிரபதசம 
முழுவதும குடியிருபைொளர்கபள இப்ககும வப்கயில சபையொனது இரண்டு 
குறுந்தூரப பைரூந்துச் பசபவ்கபள வழஙகு்கறி்து:

• வொர ்ொட்்களுக்கொன “அணு்கல குறுந்தூரச் பசபவ” (கசவவொயக்கறிழபம, புதன்்கறிழபம, 
வியொழக்கறிழபம, மறறும கவள்ளிக்கறிழபம) – மூததவர்கள் மறறும அங்கவ வீனர்களுககு 
முன்னுரிபம வழங்கபைடு்கறி்து.

• வொர இறுதறி ்ொட்்களுக்கொன “ வ்ீரதபதக்கங்கள் மறறும பதொட்டங்களுக்கொன குறுந்தூரச் 
பசபவ” (சனிக்கறிழபம மறறும ஞொயிறறுக்கறிழபம)

ஒரு குறுந்தூரச் பசபவயிலுள்ள பைரூந்துப ைய்மொனது ஆபைொ்ன் தொவரவியற 
பூங்கொவில ஆரமைிதது அஙப்கபய முடிவபடயும.

பைரூந்தறில 2 சக்கர்ொற்கொலறி்கபள மொததறிரம பவபைதற்கொன இடவசதறி உள்ளது. வ்ீங்கள் 
ஒரு சக்கர்ொற்கொலறிபய உைபயொ்கறிபைவரொ்கவிருந்து, அதபன பைரூந்தறில க்கொண்டு 
கசலல பவண்டுமொ்கவிருந்தொல, தயவுகசயது உங்களது ைய்ததறிறகு முன்னர சபைககு 
அபழதது அதற்கொன முன்ைதறிவு கசயதுக்கொள்ளவும.

மூதபதொர்களுககும அங்கவ வீனர்களுககும பைரூந்தறில அமரவதறகு முன்னுரிபம 
வழங்கபைடும. இருபைினும, பைரூந்தறில இருகப்க்கள் ்கொலறியொ்க இருககுமொயின் ஏபனய 
மக்களும பைரூந்துச் பசபவயிபன இலவசமொ்கப கைறறுகக்கொள்ள முடியும.

வ்ீங்கள் குறுந்தூரப ைய்ப பைரூந்துச் பசபவக்கொன ப்ர அட்டவப்யிபன சபையின் 
சமுதொய ்றிபலயங்கள், நூல்கங்கள் மறறும வொடிகப்கயொளர கதொடரபு ்றிபலயங்கள் 
அலலது இப்யததளம ஆ்கறியவற்றினூடொ்க அ்றிந்துக்கொள்ள முடியும.

சதா்டரபு: 8757 9031
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ஊட்டச் சததுள்ள உ்வுச் 
பசபவ்கள் (உ்வு்கள்)
சபையொனது ்கமைலொந்துப ைிரபதசததறிலுள்ள 65 வயதறிறகு 
பமறைட்டவர்களுககும அங்கவ வீனர்களுககும புதறிதொன, இலலததறில 
தயொரிக்கபைடு்கறின்் உ்வு்கபள வழஙகு்கறி்து. இந்தச் 
பசபவயொனது உங்களது உ்வுக ்கட்டுபைொட்டுத பதபவ்களுகப்கறை 
க்்கறிழ்வுத தன்பம க்கொண்டதொகும.

இது ைற்றி பமலும அ்றிந்துக்கொள்வதறகு கு்றிதத இலக்கததறிலுள்ள 
பசபவ அைிவிருததறிக குழுவிபனத கதொடரபுக்கொள்ளவும.

சதா்டரபு: 8757 9041

அங்கவ வீனமுற் மக்களுக்கொன 
சமூ்க ரீதறியொன ஆதரவு
சபையின் வொழ்கப்கமுப் மறறும கைொழுதுபைொககு இப்பபு 
்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டமொனது அங்கவ வீனமுற் மக்களுககு அபன்க கவளிப 
ைய்ங்கள் மறறும கசயறைொடு்கபள வழஙகுவபதொடு, அவர்களின் 
ைரொமரிபைொளர்களுககு ஓயகவடுபைதற்கொன வொயபைிபனயும 
வழஙகு்கறி்து.

இந்த ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டமொனது ைின்வருவனவறப் உள்ளடககு்கறி்து:

• குழுச் கசயறைொடு்கள்

• வொர இறுதறி ்ொட்்களிலும வொர ்ொட்்களின் இரவு பவபள்களிலும 
கவளிச் கசலலும ைய்ம

• ைரொமரிபைொளர்களுக்கொன ஓயவு வசதறி

• சபையினொல ்டததபைடு்கறின்் அபனதது 
்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்களுககுமொன பைொககுவரததுச் பசபவ

சதா்டரபு: 8757 9041

உடல ஆபரொக்கறியமும 55 
இறகும பமறைட்டவர்களுக்கொன 
்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்களும
சபையின் சமூ்க உள்ளடக்கக குழுவொனது ்கமைலொந்துப ைிரபதசம முழுவதும 55 இறகும 
பமறைட்டவர்களுககு அபன்க ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கபள வழஙகு்கறி்து.

இந்த ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள் ைின்வருவனவறப் உள்ளடககு்கறின்்ன:

• 50 வயதறிறகும பமறைட்ட பூரவ வீ்க 
குடிமக்கள் மறறும கடொரஸ ஸகரயிட் 
தவீவிபனச் பசொ்ந்தவர்களுக்கொன நூல 
பவபலபைொட்டுக குழு.

• ்கனிவொன உடறையிறசறிக குழுக்கள்

• சமூ்க ரீதறியொன கவளிபைய்ங்கள்

• ்கபடககுச் கசலவதற்கொன உதவி, இலல 
விஜயம மறறும முன்ைதறிவு கைற் 
சந்தறிபபு்களுககுச் கசலவதற்கொன ஆதரவு

• சபையினொல இயக்கபைடு்கறின்் 
அபனதது ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்களுககுமொன 
பைொககுவரதது உதவி

சதா்டரபு: 8757 9041

இப்தல
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தன்னொரவச் பசபவ
்கமைலொந்துச் சபையின் தன்னொரவலர்கள் ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டமொனது, 
உள்்ொட்டுக குடியிருபைொளர்கள் சபையின் ைலபவறு 
கசயறைொடு்களிலும ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்களிலும ஈடுைடுவதற்கொன 
வொயபைிபன அவர்களுககு வழஙகு்கறி்து.

நூல்கங்கள், சமூதொய ்றிபலயங்கள், பூங்கொக்கள் மறறும 
பதொட்டங்கள், ்றிருவொ்க மறறும சமுதொய ்றி்கழ்வு்கள் பைொன்்ன 
உள்ளிட்ட அபன்க விடயங்களில தன்னொரவச் பசபவக்கொன 
வொயபபு்கள் ்கொ்பைடு்கறின்்ன.

ைலபவறு வப்கயொன தன்னொரவச் பசபவ ்றிபலயங்கள் 
ைற்றியும அதற்கொ்க விண்்பைிககும முப் ைற்றியும பமலதறி்க 
த்கவல்கபளப கைறறுகக்கொள்ள சபையின் இப்யததளததறிபனப 
ைொரபவயிடவும.

சதா்டரபு: 8757 9000 

மூதத குடிமக்களின் வசதறிகப்கற் 
இலலம
்கமைலொந்துச் சபையொனது, வசதறியொன மறறும அணு்கல வசதறிமறிக்க தஙகுமறிடததறிபன, 
கு்றிதத வசதறி பதபவயொன மூதத குடிமக்களுககு வழஙகும வப்கயில 76 சுய ைரொமரிபபு 
இலல அலகு்கபளக க்கொண்டுள்ளது.

இந்த இலல அலகு்கள் அலங்கொர அப் (ஒரு தனியொன குடியிருபைொளருககு ஏற்து) 
மறறும ஒரு ைடுகப்க அப் (அதறி்கைட்சம இரண்டு குடியிருபைொளர்களுககு ஏற்து) 
ஆ்கறியவறப்க க்கொண்டுள்ளது.

சதா்டரபு: 8757 9000 

ஆயுட்்கொல ்கற்ல ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டம
ஒவகவொரு தவப்யிலும, சபையொனது இலவசமும வசதறியும மறிக்ககதொரு புதறிய 
்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டததறிபன உள்்ொட்டுக குடியிருபைொளர்களுககு வழஙகு்கறி்து. இந்தச் 
கசயறைொடு்கள் க்கொண்டுள்ள விடயங்கள் ைின்வருமொறு:

• உடல ஆபரொக்கறியம, உடறையிறசறி மறறும 
கைொழுதுபைொககு

• உ்வு மறறும ்கலொசொரம

• ்கலவி மறறும ்கற்ல்கள்

• ஆக்கபூரவமொன ்கபல அமசங்கள்

• சறிறுவர்கள் மறறும இபளஞர்களுக்கொன 
்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள்

சபையின் எந்தகவொரு நூல்கம, சமுதொய ்றிபலயம அலலது எமது வொடிகப்கயொளர 
கதொடரபு ்றிபலயம ஆ்கறியவற்றிலறிருந்து ஆயுட்்கொல ்கற்ல ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டததறின் ைிரதறி 
ஒன்ப் கைறறுகக்கொள்ளவும.

வ்ீங்களும இந்த ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கபள இயங்கபலயில ைொரபவயிட்டு அதற்கொன 
முன்ைதறிவிபன பமறக்கொள்ளலொம: cumberland.nsw.gov.au/lifelonglearning
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மொனியங்கள்
்ொங்கள் உள்்ொட்டு அபமபபு்களுககும சமுதொயக குழுக்களுககும 
அபன்க மொனியங்கபளயும ்றிதறி வொயபபுக்கபளயும வழங்கறி 
உதவு்கறின்ப்ொம. ்கறிபடக்கததகு வொயபபுக்கள் ைற்றிய புதறிய 
த்கவல்கபளப கைறறுகக்கொள்ளும வப்கயில எமது மொதொந்த 
மொனியங்கள் ைற்றிய கசயதறிமடபலப ைொரபவயிட எமது 
இப்யததளததறில ைதறிவுகசயதுக்கொள்ளவும.

www.cumberland.nsw.gov.au/grants

இபளஞர ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள்
்கமைலொந்துச் சபையொனது 12 – 18 வயது வபரயொன இபளஞர்களுக்கொன ைலபவறு 
பசபவ்கபள வழஙகு்கறி்து. 

ஒவகவொரு வொரமும இபளஞர்களுக்கொன இலவச கசயறைொடு்கள் ்கொ்பைடு்கறின்்ன. 

• குறுங்கொல ஒன்றுகூடல அமரவு்கள்

• கவளிப ைய்ம கசலலல 

• ்றி்கழ்வு்கள் 

• ைொடசொபலக ்கொலததறில 
்கட்டபமக்கபைட்ட ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள் 

• வ வீட்டுப ையிறசறி உதவி 

• கதொழறில ஆதரவு 

• உடல ஆபரொக்கறியம மறறும 
உடறையிறசறி ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள் 

• இபச ்றி்கழ்ச்சறி்கள் 

சமுதொய பதொட்டங்கள்
்கமைலொந்தறில மூன்று அழ்கறிய பதொட்டங்கள் ்கொ்பைடு்கறின்்ன 
(அபவ ஆபைொ்ன், கமரிலொன்ட்ஸ மறறும கவன்ட்பவொ்தவில ஆ்கறிய 
இடங்களில அபமந்துள்ளன.)

குடியிருபைொளர்களின் குழுக்கள் வொரொந்தம ஒன்்றிப்ந்து 
பதொட்டங்கபளப ைரொமரிதது வருவபதொடு, ைழங்கள், மரக்க்றி்கள் 
மறறும மூலறிப்க்கள் பைொன்் ையிர்கபளயும வளரதது வரு்கறின்்னர. 
உங்களது பதொட்டச் கசயப்க ைற்றிய ஆற்ல்கபள வ்ீங்கள் 
வளரததுகக்கொள்ளும வப்கயில ைலபவறுைட்ட பதொட்டக்கபல 

ைற்றிய கசயலமரவு்களும இடமகைறு்கறின்்ன.

சவனட்வா்தவில சமுதாயத ்தாட்டம: 
wentworthvillecommunitygarden.com.au 

ஆ்்பா்ன நடபு்நயத ்தாட்டம: 8757 9028
சமரிலானடஸ் ்தாட்டம: 8757 9000

இப்தல
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ைொடசொபல விடுமுப் 
்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டம  
ஒவகவொரு ைொடசொபல விடுமுப்்களிலும சபையொனது 5 முதல 
18 வயது வபரயொன சறிறுவர்கள் மறறும இபளஞர்களுக்கொன 
இலவச மறறும வயது அடிபைபடயிலொன ைலபவறு 
கசயறைொடு்கபள வழஙகு்கறி்து. இவற்றில கவளிப ைய்ங்கள், 
குடுமை ப்களிகப்கத தறினங்கள், விபளயொட்டுக்கள் மறறும 
வபரதல/ப்கவிபனச் கசயறைொடு சொரந்த கசயலமரவு்கள் 
பைொன்்ன உள்ளடககு்கறின்்ன. வ்ீங்கள் உங்களது ப்கபயட்டிபன 
எமது எந்தகவொரு நூல்கங்களில அலலது ஆபைொ்னிலுள்ள 
அலலது கமரிலொன்ட்ைறிலுள்ள வொடிகப்கயொளர கதொடரபு 
்றிபலயங்களில கைறறுகக்கொள்ள முடியும அலலது அதபன 
சபையின் cumberland.nsw.gov.au/school-holidays. எனும 
இப்யததளததறிலறிருந்து தரவி்க்கமகசயது கைறறுகக்கொள்ள 
முடியும. சந்தரபைதபத இழக்கொதறிருக்க முன்கூட்டிபய ைதறிவு 
கசயயுங்கள்.

தடுபபூசறி வழங்கல 
தடுபபூசறியினொல தடுக்கக கூடிய ப்ொய்களுககு எதறிரொ்க 
சறிறுவர்கபளயும சமுதொயததறிபனயும ைொது்கொககும ப்ொக்கறில, 
சபையொனது 6 வொரங்கள் முதல 5 வருடங்கள் வபரயொன 
வயதுபடய சறிறுவர்களுககு தடுபபூசறி வழஙகும பசபவயிபன 
இலவசமொ்க சுமொர 60 வருடங்களுககும கூடுதலொன ்கொலமொ்க 
முன்கனடுதது வரு்கறி்து.

சதா்டரபு: 8757 9642

facebook

instagram

linkedin

எங்கபளப ைின்ைற்வும
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வ்ீண்ட்கொல ைரொமரிபபு
்கமைலொந்துச் சபையொனது ைிள்பளயின் ைி்பபு முதல ைொடசொபல வயது வபரயொன 
ைரொமரிபபுக்கொ்க எட்டு வ்ீண்ட்கொல ைரொமரிபபு ்றிபலயங்கபள இயக்கறி வரு்கறின்்து. இந்த 
்றிபலயங்கள் சறிறுவர்களுக்கொன ஊககுவிபபுமறிக்கதும ைொது்கொபபு மறிக்கதுமொனகதொரு 
சூழபல வழஙகுவபதொடு, இது சறிறுவர்கள் ைொடசொபலச் சூழலுககுள் இலகுவொ்க 
மொறுவதறகு ஏற் வப்கயிலும அபமந்துள்ளது.

சபையின் பமறைடி ்றிபலயங்கள் பதசறிய தர ்றியமங்களுககு இபசவொ்கக 
்கொ்பைடுவபதொடு, ஒவகவொரு சறிறுவர்களின் பதபவ்களுககும ஏற் வப்கயிலொன 
தரமொன பசபவ்கபள வழஙகு்கறி்து. வ்ீண்ட ்ொள் ைரொமரிபபு வசதறியொனது ைிள்பள்களின் 
பதபவ்கபள எதறிரக்கொள்வபத ப்ொக்கொ்கக க்கொண்டகதொரு ்கலவி-பமய முன்ைள்ளி 
்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கபள வழஙகுவபதொடு, பமலதறி்க ்கற்ல்கபள வழஙகுவதறகும 
ைொடசொபலககுச் கசலவதறகு ைிள்பள்கபள தயொரைடுததுவதறகுமொன ஊக்கததறிபன 
வழஙகு்கறி்து.

அவவபபைொது ைரொமரிபபு
சபையின் சந்தரபை ்கொல ்றிபலயமொனது விபசட (சந்தரபைம 
சொரந்த) ைரொமரிபைிபன வழஙகு்கறி்து. இது ப்ர்கொலததுடன் 
முன்ைதறிவுகசயயபைடல பவண்டுகமன்ைபதொடு, இது ைகுதறி ப்ரம 
அலலது தற்கொலறி்கமொ்க ை்ியொறறு்கறின்், ்கலவி ையிலு்கறின்் 
அலலது சந்தறிபபு்களுககுச் கசல்கறின்் குடுமைததறினருககுப 
கைொருததமொனதொகும. இந்த ்றிபலயமொனது உள்்ொட்டு 
சமுதொயததறின் பதபவ்கபள எதறிரக்கொள்ளும வப்கயிலொன 
ைலபவறுைட்ட ்கற்லுக்கொனகதொரு சூழபல வழஙகு்கறி்து. இது 
ைொடசொபல வயது வபரயொன ைிள்பள்கள் 30 ்றிமறிடங்கள் முதல 
ஒரு முழு ்ொள் வபரயும, ைொது்கொபபும ைததறிரபைடுததலும மறிக்க, 
இலலததறிறகு ஒபைொன சுற்ொடல ஒன்்றில இருக்கககூடியவொ்ொன 
க்்கறிழ்வுத தன்பமமறிக்க பசபவகயொன்்றிபன வழஙகுவதன் முலம 
அபடயபைட்டதொகும.

குடுமை ை்கலப்ர ைரொமரிபபு
்கமைலொந்துச் சபையின் குடுமை ை்கலப்ர ைரொமரிபைொனது அங்ககீ்கொரம கைற், 
ைதறிவுகசயயபைட்ட குடுமை ை்கலப்ர ைரொமரிபபுக்கொன ்கறைிபபைொரின் ைிரததறிபய்க 
இலலததறில 13 வயது வபரயொன சறிறுவர்களுக்கொன கதொழறிலவொண்பமயும 
பமறைொரபவயும மறிக்க ைரொமரிபைிபன வழஙகு்கறின்் தரமொன ்கலவி மறறும சறிறுவர 
ைரொமரிபபுச் பசபவயிபனக க்கொண்டதொகும. குடுமை ை்கலப்ர ைரொமரிபபுச் பசபவயொனது, 
ைொது்கொபபும ஊக்கமும மறிக்க இலலம சொரந்தகதொரு சுற்ொடலறில சறிறுவர்களுக்கொன 
தரமொன ைரொமரிபைிபன உயரவொன ்றியமதரததறில வழஙகும ப்ொக்கறில சபையினொல 
மு்கொபமததுவம கசயயபைடு்கறி்து. 
குடுமை ை்கலப்ர ைரொமரிபபுச் பசபவயொனது க்்கறிழ்வுததன்பமயுபடய ைரொமரிபபு 
ப்ரததறிபனக க்கொண்டுள்ளபதொடு, ப்ரமொற் ை்ியொளர்கள், ்கடபமயிலுள்ள 
கதொழறிலொளர்கள், ்கலொசொர மறறும கமொழறி ரீதறியில பவறுைட்ட ைின்புலதபதச் பசொ்ந்த 
தனியொன கைறப்ொர மறறும கைறப்ொர்கள் பைொன்ப்ொர உள்ளிட்ட அபனததுக 
குடுமைததறினருககும ஏற் ைல ்கலொசொரதபதச் பசொ்ந்த ்கறைிபபைொர்கபளயும 
க்கொண்டுள்ளது.

இப்தல
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புஷ் ைொடசொபல - மததறிய பதொட்டங்கள், 
கமரிலொன்ட்ஸ
புஷ் ைொடசொபலயில ்கொ்பைடு்கறின்் இயறப்கயுடன் கூடிய கவளிபபு்ச் சுற்ொடல 
ஒன்்றில சறிறுவர்களின் ்கலவி சொரந்த அமரவு்களுககு சறிறுவர்களின் பசபவ்கள் 
வசதறியளிக்கறின்்ன. இந்த ்றி்கழ்ச்சறி்கள் பவடிகப்கமறிக்க ்கபத்கள் மறறும ைொடல்கள், 
சபையின் எழுதத்றிவுச் சறின்னமொன ைபைி த பைொசததறிலறிருந்தொன சமு்கமளிபபு மறறும 
மததறிய பதொட்டங்களின் விலஙகு அபடபபு்களுககுச் கசலலல பைொன்்வறப்க 
க்கொண்டதொகும. இந்த புஷ் ைொடசொபலயொனது எழுதத்றிவு மறறும கசயறைொடு்களினூடொன 
சுற்ொடல மறறும இயறப்க சொரந்தகதொரு புரிந்து்ரவு மறறும ைொரொட்டுதல்கபள 
வழஙகும வப்கயிலொன அனுைவங்கபளக க்கொண்டுள்ளது.

இந்த அமரவு ைற்றிய பமலதறி்க த்கவல்களுககு அலலது இந்த புஷ் ைொடசொபலயில 
உங்களது அமரவிபன முன்ைதறிவுகசயது க்கொள்வதறகு தயவுகசயது கதொடரபுக்கொள்ளவும 
childrens.services@cumberland.nsw.gov.au. 

ைொடசொபல ப்ரம தவிரதத ைரொமரிபபு 

(OOSH) 
்கமைலொந்து உள்்ொட்டு அரசொங்கப ைிரபதசம மறறும சுறறுபபு்ப ைிரபதசததறில 
அபமந்துள்ள ஆரமைப ைொடசொபலககுச் கசல்கறின்் ைொலர வயது முதல 13 வயது 
வபரயொன சறிறுவர்களுககு ஏதுவொன ைொடசொபலககுச் கசலவதறகு முன்னரும 
மறறும ைொடசொபல ப்ரததறின் ைின்னருமொன ஏழு ைரொமரிபபு ்றிபலயங்கபள இயக்கறி 
வரு்கறி்து. இந்த ்றிபலயங்கள் ைொது்கொபைொன சுவொரஸயமொனகதொரு சுற்ொடலறில 
பமறக்கொள்ளககூடிய ைலபவறு கைொழுதுபைொககுச் கசயறைொடு்கபளக வழஙகு்கறின்்ன. 
சறிறுவர்கள் விபளயொட்டு, சறிததறிரம மறறும ப்கவிபன, குழு விபளயொட்டுக்கள் அலலது 
அபமதறியொன விபளயொட்டுக்கள் ஆ்கறியவற்றில தொம விருபைியவறப்த கதரிவுகசயது 
க்கொள்ள முடியும.

பமலும சபையொனது அதன் ்ொன்கு ்கலவி மறறும ைரொமரிபபு ்றிபலயங்களில 
ைொடசொபல விடுமுப்ப ைரொமரிபைிபன வழஙகு்கறி்து. சறிறுவர்களுக்கொன பசபவ்கள் 
ைற்றிய ைொடசொபல விடுமுப் ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டமொனது கைொழுதுபைொககு மறறும ்கலவி 
சொரந்த ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள் கு்றிததொன ்கறிளரச்சறியூட்டும வப்கயிலொன கசயறைொடு்கள், 
கதொனிபகைொருள் மறிக்க தறினங்கள், கவளிபைய்ங்கள் மறறும கசயலமரவு்கள் 
ஆ்கறியவறப்க க்கொண்டுள்ளது.

இது ைற்றி பமலும அ்றிந்துக்கொள்வதறகு தயவுகசயது சபையின் இப்யததளததறிபனப 
ைொரபவயிடவும அலலது 8757 9000.

எழுதத்றிவு சொரந்த ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள்
0 முதல 5 வயதறிறகு இபடபைட்டவர்களது அடிமட்ட தறி்ன்்கள்்கபளக க்கொண்டு 
ைொடசொபலயில எழுதத்றிவுத தறி்ன்்கபள விருததறிகசயவது முக்கறியமொனது என 
ஆயவு எடுததுக்கொட்டு்கறின்்து. கையின்ட் ்கமைலொந்து REaD என்ைது ்கமைலொந்தறின் 
உள்்ொட்டு அரசொங்கப ைிரபதசததறில வழங்கபைடு்கறின்், சமுதொய எழுதத்றிவுத தறி்பனக 
்கட்டிகயழுபபுவதற்கொனகதொரு ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டமொகும. சறிறுவர்களின் ஆரமை்கொல 
எழுதத்றிவு தறி்ன்்கபள ைி்பைிலறிருந்து அைிவிருததறி கசயவதறகு உதவும வப்கயில 
சமுதொயததறின் அபனதது மட்டங்கபளயும ஊககுவிபைபத இந்த ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டததறின் 
ப்ொக்கமொகும. இது சறிறுவர்கள் ைொடசொபலககுச் கசலல ஆரமைிககும பைொது, அவர்கள் 

எழுதுவதறகும வொசறிபைதறகுமொன தறி்பம்கபளக க்கொண்டிருபைதறகு வழறியபமக்கறின்்து.

சபையின் எழுதத்றிவுச் சறின்னமொ்க ைொபைி த பைொசம விளஙகுவபதொடு, இது பசபவ்கள், 
பூங்கொக்கள், கைொது இடங்கள் மறறும சறிறுவர்களுக்கொன ்கபத்கபள வொசறிபைதற்கொன 
உள்்ொட்டுப ைிரபதசங்கபள வழங்கறி வசதறியளிக்கறி்து. பமலதறி்க த்கவல்களுககும 
ைொபைி த பைொசம ்றி்கழ்வில ்கலந்துக்கொள்வதறகும சபையின் இப்யததளததறிபனப 
ைொரபவயிடவும.
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ைிரொந்தறியப பூங்கொக்கள் 
வ்ீங்கள் விஜயம கசயயககூடிய மூன்று ைொரிய ைிரொந்தறிய பூங்கொக்கள் ்கொ்பைடு்கறின்்ன. 

• ஆபைொ்ன் தொவரவியற பூங்கொ 

• மததறிய பதொட்டங்கள், கமரிலொன்ட்ஸ பமறகு 

• க�ொலகரொயிட் பதொட்டங்கள், கமரிலொன்ட்ஸ 

ஒவகவொரு பூங்கொவும பவறுைட்ட அமசங்கபளக க்கொண்டு தறி்கழ்்கறின்்து. இருபைினும, 
இயறப்கயொன விலஙகு அபடபபு்கள், இயறப்கயொன பதொட்டங்கள், வட்டவடிவ 
அரஙகு ஒன்று, குளங்கள் மறறும வ்ீர சொரந்த அமசங்கள், சொ்கசம மறிக்க விபளயொட்டு 
பமதொனங்கள், BBQ மறறும சுறறுலொ ைிரபதசங்கள், ்படப ையிறசறிப ைொபத்கள், ஒரு 
துவிச்சக்கர வண்டிப ைொபத மறறும இன்னும ைல விடயங்களுடன் கூடிய விபசட 
அமசங்கபளக க்கொண்டிருக்கலொம!

சமுதொய ்றிபலயங்கள் 
சபையொனது ைிரபதசம முழுவதுமுள்ள ைலபவறு இடங்களில 19 

ைலபவறுைட்ட சமுதொய ்றிபலயங்கபளக க்கொண்டுள்ளது. இவற்றில 
ைின்வரும ்ொன்கு சமுதொய ்றிபலயங்களில சபையின் ஊழறியர்கள் 
ை்ிககு அமரததபைட்டுள்ளனர:

• சமுதொயததறிற்கொன ஆபைொ்ன் ்றிபலயம 

• கைரலொ சமுதொய ்றிபலயம 

• ்கறிரொன்வில இபளஞர மறறும சமுதொய கைொழுதுபைொககு 
்றிபலயம 

• ்கறிலட்பைொட் சமுதொய ்றிபலயம 

சபையும ஏபனய அபமபபு்களும இந்த இடங்களிலறிருந்து 
ைலபவறுைட்ட அபன்க ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கபளயும பசபவ்கபளயும 
இயக்கறி வரு்கறி்து. தனிபைட்ட குடியிருபைொளர்களும சறி்றிய 
குழுக்கள், தரபபுக்கள், சமுதொய க்கொண்டொட்டங்கள் மறறும 
இன்பனொரன்ன ்றி்கழ்வு்களுக்கொ்க இந்த ்றிபலயங்கபள வொடப்கககுப 
கைறறுகக்கொள்ள முடியும.

இப்தல

விபளயொட்டு பமதொனங்கள், 
கரன்னிஸ மறறும ப்கொலப 
தறிடல்கள்
்கமைலொந்து ்்கர எஙகும சுமொர 45 விபளயொட்டு பமதொனங்களும 
26 கரன்னிஸ தறிடல்களும ்கொ்பைடுவபதொடு இவறப் 
வொடப்கககு கைறறுகக்கொள்ளவும முடியும. இந்த வசதறி்களில 
்கறி்றிகக்கட், ்கொலைந்தொட்டம, கூபடபைந்தொட்டம, AFL, ரகைி மறறும 
பசக்கறிள் ஓட்டம பைொன்்ன ்கொ்பைடு்கறின்்ன. உங்களுக்கொன 
இரண்டு ப்கொலப தறிடல்களும ்கொ்பைடு்கறின்்ன.  
வபர்ப்டப ்பககம 18 ஐ ்பாரககவும.
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வ்ீச்சல தடொ்க 
்றிபலயங்களும 
வ்ீச்சலுக்கொன 

்கற்லும
்கமைலொந்தறில ஐந்து வ்ீச்சல தடொ்கங்கள் 
்கொ்பைடு்கறின்்ன. வ்ீங்கள் வ்ீச்சபலக 
்கறறுகக்கொள்ள பவண்டுமொயின், அதற்கொன 
வகுபபுக்களில வ்ீங்கள் இப்ந்துக்கொள்ள 
முடியும.

இபவ லறிட்்கம, கமரிலொன்ட்ஸ, ்கறிரொன்ைில, 
்கறிலபைொட் மறறும கவன்ட்பவொ்தவில 
பைொன்்வற்றில அபமந்துள்ளன.

பூங்கொக்களும விபளயொட்டு 
பமதொனங்களும
வ்ீங்கள் விபளயொடி இன்புறுவதறகும ஆரொயச்சறியில 

ஈடுைடுவதறகும ்கமைலொந்தறில உங்களுககு விபளயொட்டு 

பமதொனங்களும ைல பூங்கொக்களும உள்ளன. வபர்ப்டப ்பககம 
18 ஐ ்பாரககவும.

பமலும ்கண்ட்றிதல மறறும முன்ைதறிவு கசயதல 
வ்ீங்கள் சமுதொய ்றிபலயங்கள் ைற்றி அலலது விபளயொட்டு 

வசதறி ைற்றி பமலும அ்றிய விருமைினொல, அது ைற்றி சபையின் 
இப்யததறில ைொரபவயிடவும.  
cumberland.nsw.gov.au/venues-hire 

வ்ீங்கள் ஒரு ்றிபலயததறிபன முன்ைதறிவு கசயவதறகு, 
தயவுகசயது சபையின் முன்ைதறிவுக குழுவிபனத 

கதொடரபுக்கொள்ளவும: 8757 9000 

கைொது வசதறியின் வொடப்க: 
bookings@cumberland.nsw.gov.au 

பூங்கொக்கள் மறறும விபளயொட்டு பமதொனங்களின் வொடப்க: 
park.bookings@cumberland.nsw.gov.au
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உள்்ொட்டு குடியிருபைொளர்களுக்கொன  

சபையின் சசபவ்கள் 

புப்கயிரத ்றிபலயம

புப்கயிரதப ைொபத

எம4 வொ்கனப ைொபத

உள்ளூர வதீறி

ைிரொந்தறிய வதீறி

சபையின் எலபல

கவன்ட்சவொ்தவில கதொகுதறி

்கறிசரய்ஸரொன்ச்ஸ கதொகுதறி

்கறிரொன்வில கதொகுதறி

கதறகு ்கறிரொன்வில கதொகுதறி

கரஜண்ட்்ஸ ைொரக கதொகுதறி 

சபையின் அலுவல்கம

சமுதொய சதொட்்டம

சமுதொய ்றிபலயம

சமுதொய/கதொழறிறைொட்டு ்றிபலயங்கள்

ைிரொந்தறியத சதொட்்டம

நூல்கம

்கபலக கூ்டம

்கலவி மறறும ைரொமரிபபுச் சசபவ்கள்

கரனி்ஸ தறி்டல

்ீச்சல த்டொ்கம

விபளொயட்டு பமதொனம

ச்கொலப ்கள்கம
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சப்ப அலுவலகஙகள்
1.	 	Council	office	in	Merrylands	

(16	Memorial	Avenue,	
Merrylands)

2.	 	Council	office	in	Auburn	
(Civic	Place,	1	Susan	Street,	
Auburn)

சமுதாயத ்தாட்டஙகள்
3.	 Auburn	Centre	for	Community
4.	 Merrylands	Community	Garden	
5.	 	Wentworthville	Community	

Garden

சமுதாய நதிபலயஙகள்
6.	 Auburn	Centre	for	Community	
7.	 Berala	Community	Centre
8.	 	Granville	Youth	and	Community	

Recreation	Centre
9.	 Guildford	Community	Centre

சமுதாய/சதாழதிற்்பாடடு 
நதிபலயஙகள்
10.	Auburn	Town	Hall	
11.	Domain	Community	Rooms	
12.	Granville	Town	Hall
13.	Greystanes	Community	Centre
14.	Linnwood	House
15.	Lidcombe	Community	Centre
16.	Holroyd	Centre
17.	Merrylands	Community	Centre
18.	Merrylands	Park	Function	Hall
19.	Nemesia	Street	Hall	
20.		Pemulwuy	Community	Centre	

(Alan	G	Izzy	Community	Centre)
21.		Redgum	Centre	at	

Wentworthville
22.		Regents	Park	Community	Centre	

and	Community	Hub
23.	Toongabbie	Community	Centre
24.		Wentworthville	Community	

Centre	

்பிராந்ததிய ்தாட்டஙகள்
25.		Auburn	Botanic	Gardens	(Fauna	

Park)
26.	Holroyd	Gardens
27.		Central	Gardens	Merrylands	

(Fauna	Park)

நூலகஙகள்
28.	Auburn	Library
29.	Granville	Library
30.	Greystanes	Library
31.	Guildford	Library
32.	Lidcombe	Library
33.	Merrylands	Library
34.	Regents	Park	Library
35.		Wentworthville	Library	and	

Toy	Library

கபலககூ்டம
36.		Peacock	Gallery	and	Auburn	

Arts	Studio

கலவி மற்றும ்பராமரிபபுச் 
்சபவகள்
37.		Auburn	Long	Day	Child	Care	

Centre
38.		Cumberland	Council	Family	Day	

Care
39.	Frances	Fisk	Child	Care	Centre
40.	Friend	Park	Children’s	Centre
41.		Guildford	West	Children’s	

Centre
42.		Holroyd	Children’s	Centre	

Banksia	Babes
43.		Holroyd	Children’s	Centre	

Gumnut	Grove
44.	Guildford	West	OOSH
45.	Parramatta	West	OOSH
46.		Pemulwuy	Children’s	Centre
47.	Pemulwuy	OOSH
48.	Pendle	Hill	OOSH	
49.		The	Sometime	Centre	
50.	Ringrose	OOSH
51.	Sherwood	Grange	OOSH
52.		Wenty	Children’s	Centre
53.	Widemere	OOSH

சரனிஸ் ததி்டலகள்
54.		Bathurst	Street	Park,	Greystanes	
55.	Byrnes	Street,	South	Granville
56.	Central	Gardens,	Merrylands
57.	Civic	Park,	Pendle	Hill
58.	Dirrabarri,	Pemulwuy
59.	Fullagar	Road,	Wentworthville
60.		Greystanes	Sports	Ground,	

Greystanes
61.		Guildford	West,	Foray	Street,	

Guildford	West
62.	Lawson	Square,	Merrylands
63.	Merrylands	Park,	Merrylands

நீச்சல த்டாகஙகள்
64.	Granville	Pool
65.	Guildford	Pool
66.	Merrylands	Pool
67.	Ruth	Everuss	Pool
68.	Wentworthville	Pool

விபளயாடடு பமதானஙகள்
69.	Alpha	Road	Park
70.	Bathurst	Street	Park
71.	Bright	Park
72.	Coleman	Park
73.	Colquhoun	Park
74.	CV	Kelly	Park
75.	Daniel	Street	Park
76.	Darling	Street	Park
77. Everley	Park
78.	Fairfield	Road	Park
79.	Freame	Park
80.	Gipps	Road	Park
81.	Girraween	Park
82.	Granville	Park
83.	Greystanes	Sportsground
84.	Guildford	Park
85.	Guildford	West	Sportsground
86.	Guilfoyle	Park
87.	Harold	Read	Park
88.	Harry	Gapes	Reserve
89.	Holroyd	Sportsground
90.	Horlyck	Reserve
91.	King	Park
92.	Lidcombe	Oval
93.	Long	Street	Park
94.	MJ	Bennet	Reserve
95.	Merrylands	Park
96.	Mona	Park
97. Monty	Bennett	Oval
98.	Nemesia	Street	Park
99. Norford	Park
100.	Oriole	Park
101.	 Peter	Hislop	Park
102.	Pendle	Hill	Park
103.	Phillips	Park
104.	Princes	Park	
105.	Progress	Park
106.	Ray	Marshall	Reserve	
107.	 Roberta	Street	Park
108.	Sydney	Smith	Park
109.	 Tait	Street	Park
110.	 Ted	Burge	Sportsground
111.	 Tom	Uren	Park
112.	 Webbs	Avenue	Playing	Fields
113.	 Wyatt	Park	

சகாலப களகஙகள்
114.	 Woodville	Golf	Course
115.	 Rosnay	Golf	Club

சபையின் பசபவ்கள்
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அ்றிந்துக்கொள்ளல: ்கபல, ்கலொசொரம மறறும 
்றி்கழ்வு்கள்

சமுதொய ்றி்கழ்வு்கள் 
ஒவகவொரு ஆண்டும சபையொனது உள்்ொட்டுக குடியிருபைொளர்களுக்கொன 50 
இறகும பமறைட்ட ைொரிய உள்ளூர ்றி்கழ்ச்சறி்கபள வழஙகு்கறி்து.

• அவுஸதறிபரலறிய தறினம

• சந்தறிர வருடப புததொண்டு

• கசரி மலரப ைண்டிப்க

• தவீைவளிப ைண்டிப்க

• ்கொட்சறிககுரிய இடம சொரந்த 
ைண்டிப்க

    ...அததுடன் இன்னும ைல 

வ்ீங்கள் உங்களுககு அரு்கறிலுள்ள இடததறில அண்பமயில இடமகை்வுள்ள 
்றி்கழ்வு்கள் ைற்றி அ்றிந்துக்கொள்வதறகு சபையின் இப்யததளததறிபனப 
ைொரபவயிடவும. 

ைகீ்கொக ்கொட்சறிககூடம மறறும 
ஆபைொ்ன் ்கபல அரஙகு
வ்ீங்கள் ்கண்்கொட்சறி்கபளப ைொரபவயிடுவதறகு, குடுமை ப்யமுபடய 

்கபல அமசங்களுடனொன கசயலமரவு்களில ்கலந்துக்கொள்வதறகு 
அலலது ்கமைலொந்து ைிரபதசததறில வசறிக்கறின்் ஏபனய 
்கபலஞர்களின் குழுவுடன் இப்ந்துக்கொள்வதறகு ைகீ்கொக ்கொட்சறிக 
கூடததறிறகு விஜயம கசயயலொம.

இது ைற்றி பமலதறி்க த்கவல்கபள சபையின் இப்யததளததறில 
கைறறுகக்கொள்ளவும.

சதா்டரபுசகாள்ளவும: 8757 9029
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அ்றிந்துக்கொள்ளல: நூல்கங்கள்

இலவசமொ்க இப்ந்து ஒரு 
நூல்க அனுமதறி அட்படயிபனப 
கைறறுகக்கொள்ளல 
்கமைலொந்துச் சபையின் நூல்கச் பசபவயில அபனதது உள்ளூர 
குடியிருபைொளர்களும இலவசமொ்க இப்ந்துக்கொள்ளலொம.

வ்ீங்கள் உங்களது உள்ளூர நூல்க ்கறிபளககு சமு்கமளிதது 
உங்களது குடியிருபபு விலொசததறிபன உறுதறிபைடுததும மூல 
அபடயொளததறிபன வழங்கறி இதறில இப்ந்துக்கொள்ள முடியும. 
இதன்பைொது அவவிடததறிபலபய உங்களுககு நூல்க அனுமதறி அட்பட 
வழங்கபைடும. இந்த அட்படயிபன உைபயொ்கறிதது ்கமைலொந்துச் 
சபையின் எந்தகவொரு நூல்கததறிலும புதத்கங்கபள இரவலுககுப 
கைறறுகக்கொள்ளலொம. 

கைொருததமொன அபடயொள அட்பட்களொ்க ைின்வருவன 
விளஙகு்கறின்்ன:

• சொரதறி அனுமதறிபைததறிரம

• புப்கபைட ஆளபடயொள அட்பட

• சு்கொதொர ைரொமரிபபு அட்பட

• ்கட்ட்ப ைட்டியல அலலது வங்கறி இ்க்கககூறறு  
(3 மொதங்களுககுள் கை்பைட்டபவ)

• வொடப்க உடன்ைடிகப்க

சறிறுவர்கள் மறறும குடுமைததறினருக்கொன 
்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள்
சபையின் நூல்கததறில ைலபவறு ்கறிரம அடிபைபடயிலொன இலவச ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள் 
சறிறுவர்களுககும குடுமைததறினருககுமொ்க ்கொ்பைடு்கறின்்ன. இவற்றில ைின்வருன 
உள்ளடஙகு்கறின்்ன:

• ஆரமை மறறும உயர ைொடசொபல மொ்வர்களுக்கொன வ வீட்டுப ையிறசறி உதவி

• ைொடசொபல ப்ரததறின் ைின்னர ப்கவிபனச் கசயறைொடு

• ச்க ்ண்ைனுடன் இப்ந்து வொசறிததல 

• குழந்பத மறறும தவழும குழந்பத்களுக்கொன மழபலப ைொடல ப்ரக குழுக்கள் 

• ைொடசொபல விடுமுப் ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள்

எந்தகவொரு நூல்கததறிலும உங்களொல 
கசயயககூடியபவ யொபவ?
நூல்கததறில, உங்களொல:

• புதத்கங்கள், DVD ்கள், இபச மறறும இன்னும ைலவறப் இலவசமொ்க இரவலுககுப 
கைறறுகக்கொள்ள முடியும

• ைலபவறு சமுதொய கமொழறி்களிலொன புதத்கங்கபள இரவலுககுப கைறறுகக்கொள்ள 
முடியும

• ்க்ினி்கபள இலவசமொ்க உைபயொ்கறிக்க முடியும

•  WiFi வசதறிபய உைபயொ்கறிக்க முடியும

• வொசறிபைதறகு அலலது ைொடம ைடிபைதறகு ஒரு அபமதறியொன இடதபதப 
கைறறுகக்கொள்ள முடியும

• அச்சுபைிரதறி எடுக்க முடியும (குப்ந்த ்கட்ட்ததறில)

• ஆயவு்கள் கதொடரைில உதவி்கபளப கைறறுகக்கொள்ள முடியும

அ்றிந்துக்கொள்ளல
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விபளயொட்டுப கைொருள் 
நூல்கம
்கமைலொந்துச் சபையொனது கவன்ட்பவொ்தவில நூல்கததறில 
விபளயொட்டுப கைொருள் நூல்க பசபவ ஒன்்றிபன வழஙகு்கறி்து. 
இஙகு வ்ீங்கள் உங்களது குழந்பத விபளயொடுவதற்கொன 
விபளயொட்டுப கைொருட்்கபள இரவலுககுப கைறறுகக்கொள்ளலொம. 
விபளயொட்டுப கைொருட்்கபள 11 வயதறிறகுக குப்வொன ைிள்பள 
அலலது ைிள்பள்கள் குழுவிற்கொ்க இரவலுககுப கைறறுகக்கொள்ள 
முடியும.

வயது வந்தவர்களுக்கொன 
்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள்
சபையின் நூல்கததறில வயது வந்தவர்களுக்கொன அபன்க இலவச ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள் 
வொர ்ொட்்களில இடமகைறு்கறின்்ன. இவற்றில ைின்வருவன உள்ளடஙகு்கறின்்ன:

• ஆங்கறில உபரயொடல வகுபபு

• ைடிவதபதப பூர்பைடுததுவதற்கொன 
உதவி

• ைிரததறிபய்க கதொழறில பதடல உதவி

• சமொதொன வ்ீதவொன் பசபவ்கள்

• அவுஸதறிபரலறிய குடியுரிபம ைற்றிய 
கசயலமரவு

• ைிரததறிபய்க உதவியுடன் கூடிய ்க்ினி 
அமரவு்கள்

• நூல ்கழ்கங்கள், மூவி ்கழ்கங்கள் 
மறறும ்கவிபத மறறும எழுததொளர 
குழுக்கள் பைொன்் சமூ்கக குழுக்கள்.

உங்களுககு அண்பமயில நூல்கம எஙப்க உள்ளது?
உங்களது உள்ளூர நூல்கம வழஙகு்கறின்் ்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள் அலலது பசபவ்கள் ைற்றி பமலும அ்றிந்துக்கொள்வதறகு ்ககீழுள்ள ்கறிபள 
நூல்கம ஒன்றுககு அபழபபு மூலம கதொடரபுக்கொள்ளவும.

ஆ்்பா்ன நூலகம

இயஙகும ்நரம:
்கொபல. 9.30 – மொபல. 8.00 I தறிங்கட்்கறிழபம முதல 
வியொழக்கறிழபம வபர
்கொபல 9.30 – மொபல. 6.00 I கவள்ளிக்கறிழபம
்கொபல. 9.30 – மொபல. 4.00 I சனிக்கறிழபம
ைி.ை. 1.00 – மொபல. 4.00 I ஞொயிறறுக்கறிழபம

அபமவி்டஙகள்:
Civic Place, 1 Susan Street, Auburn NSW 2144
வொ்கனத தரிபைிடம: 2 ம்ிததறியொலங்களுககு இலவசம – 
சூசன் வ வீதறி வொ்கனத தரிபைிடம

சதாபல்்பசதி: 8757 9060

Granville Library
இயஙகும ்நரம:
்கொபல. 10.00 – மொபல. 8.00 I தறிங்கட்்கறிழபம, 
வியொழக்கறிழபம
்கொபல. 10.00 – மொபல. 5.30 I கசவவொயக்கறிழபம, 
புதன்்கறிழபம, கவள்ளிக்கறிழபம
்கொபல. 9.30 – ைி.ை. 12.00 I சனிக்கறிழபம

அபமவி்டஙகள்:
8 Carlton Street, Granville NSW 2142
(்கறிரொன்வில ்்கர மண்டைததறிறகு அரு்கறில)

சதாபல்்பசதி: 8757 9061
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லதிடகம நூலகம

இயஙகும ்நரம:
்கொபல. 9.30 – மொபல. 5.00 I தறிங்கட்்கறிழபம, புதன்்கறிழபம, 
கவள்ளிக்கறிழபம
்கொபல. 10.00 – மொபல. 6.00 I கசவவொயக்கறிழபம, 
வியொழக்கறிழபம
்கொபல. 9.30 – ைி.ை. 12.00 I சனிக்கறிழபம

அபமவி்டஙகள்:
Bridge Street, Lidcombe NSW 2141

சதாபல்்பசதி: 8757 9064

கதி்ரயஸ்ரானஸ் நூலகம

இயஙகும ்நரம:
்கொபல. 9.30 – மொபல. 5.30 I தறிங்கட்்கறிழபம, 
கசவவொயக்கறிழபம, புதன்்கறிழபம, கவள்ளிக்கறிழபம
்கொபல. 9.30 – மொபல. 8.00 I வியொழக்கறிழபம
்கொபல 9.00 – ைி.ை. 12.00 I சனிக்கறிழபம

அபமவி்டஙகள்:
732 Merrylands Road, Greystanes NSW 2145

சதாபல்்பசதி: 8757 9062

சரஜண்டஸ் ்பாரக நூலகம

இயஙகும ்நரம:
்கொபல. 10.00 – மொபல. 6.00 I தறிங்கட்்கறிழபம, புதன்்கறிழபம
்கொபல. 9.30 – மொபல. 5.00 I கசவவொயக்கறிழபம, 
வியொழக்கறிழபம, கவள்ளிக்கறிழபம
்கொபல. 9.30 – ைி.ை. 12.00 I சனிக்கறிழபம 

அபமவி்டஙகள்:
1 Amy Street, Regents Park NSW 2143 
ைொரக்கறிங: நூல்கததறின் ைின்னொல 4 ம்ி ப்ரங்கள் 
இலவசமொ்க வொ்கனங்கபள ்றிறுதத முடியும. அவவிடததறிறகு 
கரஜண்ட்ஸ கதரு வழறியொ்க அணு்க முடியும

சதாபல்்பசதி: 8757 9066

கதில்்பாரட நூலகம

இயஙகும ்நரம:
்கொபல. 10.00 – மொபல. 8.00 I தறிங்கட்்கறிழபம, 
வியொழக்கறிழபம
்கொபல. 10.00 – மொபல. 5.30 I கசவவொயக்கறிழபம, 
புதன்்கறிழபம, கவள்ளிக்கறிழபம
்கொபல. 9.30 – ைி.ை. 12.00 I சனிக்கறிழபம

அபமவி்டஙகள்:
Railway Terrace, Guildford NSW 2161

சதாபல்்பசதி: 8757 9063

சவனட்வா்தவில நூலகம 
மற்றும விபளயாடடுப ச்பாருள் 
நூலகம

இயஙகும ்நரம:
்கொபல 9.30 – மொபல. 5.30 I தறிங்கட்்கறிழபம, 
கசவவொயக்கறிழபம, புதன்்கறிழபம, கவள்ளிக்கறிழபம
்கொபல. 9.30 – மொபல. 8.00 I வியொழக்கறிழபம
்கொபல. 9.00 – மொபல. 4.00 I சனிக்கறிழபம

அபமவி்டஙகள்:
2 Lane Street, Wentworthville NSW 2145

சதாபல்்பசதி: 8757 9067
விபளயாடடுப ச்பாருள் நூலகம: 8757 9068

லொன் வ வீதறி நுபழவொயிலுககு அரு்கறில 24 ம்ிப்ர நூல மீள 
ஒபைபடபபுச் பசபவ ்கொ்பைடு்கறி்து 

சமரிலானடஸ் நூலகம

இயஙகும ்நரம:
்கொபல. 9.30 – மொபல. 8.00 I தறிங்கட்்கறிழபம - 
கவள்ளிக்கறிழபம
்கொபல. 9.00 – மொபல. 4.00 I சனிக்கறிழபம
ைி.ை. 2.00 – மொபல. 5.00 I ஞொயிறறுக்கறிழபம

அபமவி்டஙகள்:
மறிலலர மறறும ்றியூமன் கதருக்களின் மூபல்கள் , 
கமொ்ரிலொன்ட்ஸ, ்றியு சவுத பவலஸ 2160

சதாபல்்பசதி: 8757 9065

அ்றிந்துக்கொள்ளல
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உங்களது ்கருததுக்கபளக கூறுங்கள்
சபையின் கூட்டங்கள் 
சொதொர் சபைக கூட்டங்கள் கமரிலொன்ட்ஸ ்றிரவொ்கக 
்கட்டடம, 16 கமபமொ்றியல அவனியு கமரிலொன்ட்ஸ எனும 
விலொசததறில ஒவகவொரு மொதமும முதலொம மறறும மூன்்ொம 
புதன்்கறிழபம்களில (ஜனவரி மொதம வ்ீங்கலொ்க) மொபல 6.30 
ம்ிககு இடமகைறு்கறின்்ன. கூட்டங்களுக்கொன அபனததுத 
தறினங்கள் மறறும அலுவல்கப ைததறிரங்கள் பைொன்்ன 
ைற்றிய த்கவல்கபள சபையின் இப்யததளததறிலறிருந்து 
கைறறுகக்கொள்ளலொம. 

எந்தகவொரு கைொதுமக்கள் உறுபைினரும சபையின் கூட்டததறிறகு 
்கலந்துக்கொள்ள அனுமதறிக்கபைடுவர. வ்ீங்கள் கூட்ட 
்டவடிகப்க்கபள சபையின் இப்யததளததறினூடொ்கவும 
ைொரபவயிட முடியும.

வ்ீங்கள் ்கலந்துபரயொடலுக்கொ்க சபையிலுள்ளகதொரு அ்றிகப்க 
கதொடரைில சபையில உபரயொற் விருமைினொல, சபையில 
உபரயொறறுவதற்கொன ப்கொரிகப்கப ைடிவம ஒன்ப் 
பூர்பைடுததறி வழஙகுமொறு ்றிங்கள் பவண்டபைடு்கறின்்வீர்கள் 

(இதபன சபையின் இப்யததளததறிலறிருந்து கைறறுகக்கொள்ள 
முடியும).

இந்தப ைடிவமொனது ்கண்டிபைொ்க சபையின் கூட்ட தறினததறில 
மொபல. 2 ம்ிககு முன்னர சபையினொல கை்பைடுதல 
பவண்டும. கு்றிதத விடயம கதொடரைில வ்ீங்கள் 3 ்றிமறிடங்கள் 
வபர உபரயொறறுவதறகு அனுமதறிக்கபைடுவ வீர்கள்.

எந்தகவொரு சமுதொய உறுபைினரும சபை சமைந்தமொன 
எந்தகவொரு தபலபைிலுமொன ப்கள்வி்கபளயும சபைக 
கூட்டததறின் கைொதுமக்கள் ்கருததுமன்்ததறின் பைொது சபையிடம 
முன்பவக்க முடியும. 

have 
your 
s  y
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குழுக்கள்
21 ஆபலொசபனக குழுக்கள் ்கொ்பைடுவபதொடு, இககுழுக்கள் உள்ளூர 
குடியிருபைொளர்கள், பசபவ வழஙகுனர்கள் மறறும ஏபனய ைிரதொன 
ைங்ககீடுைொட்டொளர்கள் பைொன்ப்ொரிடமறிருந்து கைறு்கறின்் அவர்கபளப ைொதறிககும 
விடயம கு்றிததொன ஆபலொசபன மறறும ைரிந்துபர்கபள சபைககு வழஙகு்கறின்்ன. 
இது ைின்வருவனவறப் உள்ளடககு்கறின்்து: பூரவ வீ்க குடிமக்கள் மறறும கடொரஸ 
ஸகரயிட் தவீவு மக்கள் விடயம, ்கலொசொர ்றி்கழ்வு்கள், சமுதொய ைொது்கொபபு, இபளஞர 
்றி்கழ்ச்சறிததறிட்டங்கள், பூங்கொக்கள், வசதறி்கள் மறறும இன்னும ைல விடயங்கள்.

இந்தக குழுவொனது அபனததுக குடியிருபைொளர்களுககும ஏறபுபடய வப்கயில 
மட்டுபைொடின்்றிக ்கொ்பைடுவபதொடு, கு்றிதத சறில மூலபைிரமொ்ங்கள் மறறும 
்கறிபடக்கததகு இடங்கபளப கைொறுதது முன்ைதறிவு்கள் பமறக்கொள்ளபைடமுடியும.

சமுதொய ஈடுைொடு
்ொங்கள் ஒன்்ொ்க இப்ந்து எங்களது சமுதொயததறின் 
பமமைொட்டிற்கொ்க ை்ியொறறுவதன் ்கொர்மொ்க, சபையொனது 
உங்களது ்கருததுக்கபளப கைறும ப்ொக்கறில கதொடரச்சறியொ்க 
கவளிக்கறிழமைி எமது சமுதொயததுடன் ஈடுைட்டுவரு்கறி்து.

வ்ீங்கள் உங்களது ்கருததுக்கபளக கூறுவதறகு எதறிரவரவுள்ள 
உங்களுக்கொன வொயபபுக்கள் என்ன என்ைது ைற்றி ்கண்ட்றிவதறகு, 
ைொரக்க:
cumberland.nsw.gov.au/have-your-say 

உங்களது ்கருததுக்கபளக 
கூறுங்கள்

உள்ள்க ஒமபுட்ஸமன் ை்கறிரவுச் பசபவ 
கம்பலாந்து, ்பரமட்டா நகரம மற்றும உள்ளக ்மல சப்பகள் ஆகதியவற்றுககானது

உள்ள்க ஒமபுட்ஸமன் ை்கறிரவுச் பசபவயொனது சமுதொய அங்கததவர்கள், ை்ியொட்கடொகுதறியினர, சபை உறுபைினர்கள் மறறும 
சபையின் ஏபனய ைங்ககீடுைொட்டொளர்கள் பைொன்ப்ொருக்கொனகதொரு “சுயொதவீன விசொரப்” பசபவ ஆகும. ்ொங்கள் முப்பைொடு்கபள 
ஆரொய்கறின்ப்ொம ( வ்ீங்கள் சபையின் ைதறிலளிபைிறகு உடன்ைடொத சந்தரபைம உள்ளடங்கலொ்க); மீளொயவு கசயது க்கொள்ப்க்கபள 
விருததறிகசய்கறிப்ொம; அததுடன் ையிறசறிபய விருததறிகசயது வழஙகு்கறிப்ொம.

பமலதறி்க த்கலவளுககு cumberland.nsw.gov.au/council/about-council/internal-ombudsman எனும இப்யப ைக்கததறிபனப 
ைொரபவயிடவும அலலது internalombudsman@cumberland.nsw.gov.au இறகு மறின்னஞசல கசயயவும.

சதாபல்்பசதி: 8757 9044
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have 
your 
s  y

ைொரொட்டுதல்களும 
முப்பைொடு்களும
வ்ீங்கள் கைறறுள்ள பசபவ ஒன்்றிபனப ைற்றி உங்களிடம 

ைொரொட்டுதபலொ அலலது முப்பைொபடொ, எதுவொ்கவிருந்தொலும 
உங்களது ைின்னூட்டல எங்களுககு இன்்றியபமயொததொகும. ்ொங்கள் 
அபனதது ைின்னூட்டபலயும மதறிக்கறின்ப்ொம, ஏகனனில அது எமது 
பசபவ்கபள பமமைடுததுவதறகு எமககு உதவு்கறி்து.

ஒரு ்பாராடடுதபல அலலது முப்றப்பாடடிபன 
சமரப்பிப்பது எவவாறு:

மறின்னஞசல: council@cumberland.nsw.gov.au
கதொபலபைசறி: 8757 9000

ப்ரில சமு்கமளிததல: 
சமரிலானடஸ் ்சபவ நதிபலயம

16 Memorial Avenue, Merrylands NSW 2160 
அலுவல்க ப்ரங்கள்: ்கொபல. 8.00 ம்ி முதல மொபல. 4.30 ம்ி 
வபர

ஆ்்பா்ன ்சபவ நதிபலயம

1 Susan Street, Auburn NSW 2144
அலுவல்க ப்ரங்கள்: ்கொபல. 8.00 ம்ி முதல மொபலை. 4.30 ம்ி 
வபர

பமலதறி்க த்கவல்களுககு எமது இப்யததளததறிபனப 
ைொரபவயிடவும:

சபை ைற்றியது 
அவுஸதறிபரலறியொவில, மூனறு ்வறு்பட்ட அரசாஙக மட்டஙகள் 
்கொ்பைடு்கறின்்ன..

1. மதததிய அரசாஙகம – இது குடிவரவு, வரதத்கம, 
ைொது்கொபபு, ்ொ்யம மறறும கதொடரைொடல பசபவ்கள் 
பைொன்், அவுஸதறிபரலறியொவில வசறிக்கறின்் அபனதது 
மக்கபளயும ைொதறிக்கககூடிய விடயம கு்றிததொன பதசறிய 
தவீரமொனங்களுக்கொன கைொறுபைிபனக க்கொண்டுள்ளது.

2. மாநதில அரசாஙகம – ைொடசொபல்கள், பவததறியசொபல்கள், 
வ்ீர மறறும பைொககுவரதது பைொன்் தமது கசொந்த மொ்றிலம 

சொரந்த விடயங்களுககுப கைொறுபைொனது.

3. உள்ளூராடசதி அரசாஙகம – ்கழறிவு பச்கரிபபு, பூங்கொக்கள் 
மறறும ்கட்டட ஒழுஙகுறுததுப்க்கள் பைொன்் உள்ளூர 
விடயங்களுக்கொன கைொறுபைிபனக க்கொண்டுள்ளது.

உள்ளூராடசதி அரசாஙகஙகள் சப்பகள் எனவும 
அபழக்கபைடு்கறின்்ன.

கம்பலாந்துச் சப்ப என்ைது உங்களது உள்ளூரொட்சறி 
அரசொங்கததறின் கையரொகும. வ்ீங்கள் சறி்றிது ்கொலம இஙகு 
வசறிபைவரொயின், வ்ீங்கள் க�ொலரொயிட், ஆபைொ்ன் அலலது 
ைரமட்டொ சபையின் ைங்கொளரொ்க இருந்தறிருக்கலொம. 2016 பம 
மொதததறில, இந்த சபையின் ைிரபதசததறின் ைகுதறி்கள் (உள்ளூரொட்சறி 
அரசொங்கப ைிரபதசம அலலது LGA எனவும அபழக்கபைடு்கறி்து) 
ஒரு புதறிய, கையரளவிலொன உள்ளூரொட்சறி அரசொங்கப 
ைிரபதசமொ்கறிய ்கமைலொந்துச் சபையிபன தொைிககும வப்கயில 
ஒன்்ொ்க இப்க்கபைட்டன. 

்கமைலொந்துச் சபையொனது சமுதொயததறின் ைொது்கொபபு, 
அணு்கல வசதறி்கள் மறறும 242,500 இற்கும கூடுதலான 
மககள் வொழ்வதற்கொனகதொரு சறி்ந்த இடம ஆ்கறியவறப் 
வழஙகுவதற்கொன கைொறுபைிபனக க்கொண்டுள்ளது. இந்த மக்கள் 
72 சதுர ்கறிபலொமீட்டர ைரபபுபடய 29 ்பல்வறு பு்றநகரகளில 
வொழ்ந்து வரு்கறின்்னர.

்கமைலொந்துச் சபையின் கைொது மு்கொபமயொளர �ொமறிஷ் 
கமக்லடி ஆவொர.
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சபை உறுபைினரின் கதொடரபுக்கொள்ளல விைரங்கள்

கிரான்வில த�ாகு�ி

Clr Steve Christou (Mayor) 
0419 651 187 
Steve.Christou@cumberland.nsw.gov.au

Clr Ola Hamed 
0405 070 007 
Ola.Hamed@cumberland.nsw.gov.au

Clr Joseph Rahme 
0418 995 471 
Joseph.Rahme@cumberland.nsw.gov.au

கிரரய்ஸரான்ச்ஸ த�ாகு�ி

Clr Greg Cummings 
0417 612 717 
Greg.Cummings@cumberland.nsw.gov.au

Clr Eddy Sarkis (Deputy Mayor) 
0418 306 918 
Eddy.Sarkis@cumberland.nsw.gov.au

தரஜண்ட்்ஸ பார்க் த�ாகு�ி 

Clr Ned Attie 
0419 583 254 
Ned.Attie@cumberland.nsw.gov.au

Clr George Campbell 
0409 233 315 
George.Campbell@cumberland.nsw.gov.au

Clr Kun Huang 
0418 911 774 
Kun.Huang@cumberland.nsw.gov.au

த�ற்கு கிரான்வில த�ாகு�ி

Clr Glenn Elmore
0418 459 527 
Glenn.Elmore@cumberland.nsw.gov.au

Clr Paul Garrard 
0414 504 504 
Paul.Garrard@cumberland.nsw.gov.au

Clr Tom Zreika 
0449 008 888 
Tom.Zreika@cumberland.nsw.gov.au

த்னட்ர்ா்த்வில த�ாகு�ி

Clr Lisa Lake 
0418 669 681 
Lisa.Lake@cumberland.nsw.gov.au

Clr Suman Saha 
0419 546 950 
Suman.Saha@cumberland.nsw.gov.au

Clr Michael Zaiter 
0418 432 797 
Michael.Zaiter@cumberland.nsw.gov.au 
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For multi-lingual support, please contact the Translating and Interpreting Service (TIS) on 131 450 
and ask to be connected to Cumberland Council on 8757 9000.
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For multi-lingual support, please contact the Translating and Interpreting Service (TIS) on 
131 450 and ask to be connected to Cumberland City Council on 8757 9000.
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