
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41، وهو موقع تبلغ مساحته Cairnleaعملية بناء المرحلة النهائية من منطقة  Development Victoriaتقود شركة 

 منطقة سكنية جديدة.، بهدف إنشاء Ballarat Roadو Cairnlea Driveهكتار ويقع على طول 
 

إن صحة وسالمة موظفينا وأصحاب 

المصلحة والمجتمعات هي أولويتنا 

القصوى، بينما يتطّور الوضع من 

)فيروس 19-تفشي كوفيد ناحية

 كورونا( بسرعة.

نحن نراقب عن كثب أحدث التطّورات، 

ونغّير الطريقة التي نعمل بها بما يتماشى مع 

دائرة الصحة والخدمات  من أحدث نصيحة

اإلنسانية. ونتيجة لذلك، قد تتأخر خططنا 

ألنشطة مشاركة المجتمع المستقبلية، بسبب 

القيود الحالية على األحداث العامة 

وسنقدم آخر المعلومات بانتظام  والتجّمعات.

حول أي جداول زمنية يتم تعديلها وحول 

 الفرص لمواصلة المشاركة.

لمعلومات حول سنواصل تزويدكم بآخر ا

من عملية بناء  المرحلة األخيرة

Cairnlea ونحن ما زلنا موجودين للرّد ،

 على تعليقات وآراء المجتمع واألسئلة

 عبر الهاتف والبريد اإللكتروني.

 نبذة عن المشروع

، وهو مجتمع Cairnleaيقع الموقع في ضاحية 
 Developmentسكني سوف تقوم شركة 

Victoria  منزل  3100بتنفيذه ويضم أكثر من
ومساحات مفتوحة عامة ذات مناظر طبيعية 

 ومحميات من األراضي العشبية.
في الخطة الرئيسية األصلية للضاحية، كان من 

المفترض أن يتم بناء منطقة تجارية خالل المرحلة 
 . Cairnleaاألخيرة من عملية بناء 

 وبعد التشاور مع المجتمع المحلي في عام

 ، تمت إعادة النظر في الخطة الرئيسية2013

استجابًة لمشاعر المجتمع القوية بأن الموقع 

وافق وزير  مناسب أكثر لبناء المنازل السكنية.

 التخطيط على تغيير نظام التخطيط التابع لبلدية بريمبانك

والذي سمح بأن يتم تخصيص معظم  2016في عام 

يير أيضاً الموقع لالستخدام السكني. وسمح التغ

بتخصيص مساحتين كبيرتين لألماكن المفتوحة العامة 

 ومنطقة تجارية صغيرة.

 ركةش الوحيد للموقع، ستقوم تعّهدبصفتها المالك والم

Development Victoria  باإلشراف على تخطيط

وتصميم وتنفيذ المرحلة النهائية من عملية بناء 

Cairnlea. 

 بناء منطقةالرؤية للمرحلة النهائية من عملية 
Cairnlea 

نحن نخّطط لتجديد الموقع لتقديم المزيد من فرص 

السكن بأسعار معقولة وشبكة من المساحات المفتوحة 

 التي ُتكّملها مجموعة متنّوعة من خدمات األحياء.

سيتأثر التصميم بشكل واضح باألفكار المستقبلية 

والمبادرات التي ترّكز على البيئة للمساعدة في إنشاء 

 جتمع نابض بالحياة ومستدام.م

 Cairnlea منطقة جديدة داخل

سيكون هناك تركيز على االستدامة والتصميم الُمبتكر 

 واالحتياجات الصحية والترفيهية للمجتمع.

وسوف يلّبي مزيج متنّوع من المساكن احتياجات 

مجموعة من الفئات العمرية واألسر وأنماط الحياة. 

للمحالت التجارية في وسيكون هناك أيضاً موقع 

 المنطقة، وأماكن عامة مفتوحة ومرافق ترفيهية.

 

 

 

 

 

دقيقة"  20مفهوم "المنطقة ضمن  سيرّكز التخطيط على إنشاء
االعتماد على السيارات. وسوف يلّبي المشي لفترة  حيث سيقل

قصيرة أو ركوب الدراجة الهوائية أو استخدام وسائل النقل 
 السكان اليومية.العام معظم احتياجات 

والموقع متكامل الخدمة بالفعل مع إمكانية الوصول 

المباشر إلى الطرق الرئيسية، بما في ذلك 

Ballarat Road  ومسارات الحافالت عبر

Western Ring Road  ومحطات القطار والتي

توفر الوصول بسهولة إلى أماكن العمل والمحالت 

 ع.يبة من الموقوالعديد منها قر -التجارية والترفيهية 

وسيتم تصميم المرحلة النهائية من عملية بناء 

Cairnlea  لتصبح جزًء ال يتجزأ من المجتمع

 الحالي.
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 عملية معالجة التلّوث

عملية معالجة التلّوث هي إزالة أو احتواء أو تثبيت 

أو إدارة الملّوثات أو المواد الملّوثة الموجودة في 

معنية بالعديد من األرض. وهذه عملية مهمة 

مشاريع تطوير األراضي في أستراليا، خاصة في 

الحاالت التي يختلف فيها استخدام األراضي في 

 المستقبل عن استخدامها األصلي.

تقع في الموقع السابق  Cairnleaبما أن ضاحية 

للمتفجرات، فقد كان هناك تلّوث للتربة  لمصنع ألبيون

في الماضي في بعض المناطق. وقد تم معالجة هذا 

األمر في الضاحية الحالية من خالل عملية معالجة 

 التلّوث لدعم االستخدام السكني.

 Development Victoriaنفذت شركة 

عملية صارمة لمعالجة التلّوث تضّمنت اختباراً 

 بة لتحديد مناطق التلّوث.وتحليالً ُمفّصالً للتر

وبمجرد االنتهاء من عملية معالجة التلّوث من قبل 

المقاولين المحترفين، تم تقديم تفاصيل عملية 

التقييم والتدقيق إلى السلطة المختصة لمراجعتها. 

وتم تضمين هذه التفاصيل أيضاً في جميع عقود 

بيع األراضي، للتأكد من أن جميع المشترين 

 نوا على علم بتاريخالمحتملين كا

أرضهم وعملية معالجة التلّوث التي تم القيام 

 بها.

ولن تختلف العملية خالل المرحلة النهائية من عملية 

حيث تجري حالياً تحقيقات  Cairnleaبناء منطقة 

على الموقع لتحديد أي معالجة للتلّوث قد تكون 

 مطلوبة.

 بّ نحن نتفهم أن الدعاية األخيرة بخصوص مواقع مك

ربما أثارت بعض المخاوف داخل  سانشاين السابقة

المجتمع المحلي. على هذا النحو، نريد أن نؤّكد 

لجميع السكان الحاليين والمستقبليين أن منطقة 

Cairnlea  ليست مرتبطة بمواقع المكّب السابقة

 هذه بأي شكل من األشكال.

ومن المهم أيضاَ المالحظة بأن المرحلة النهائية من 

لها تراكبات تدقيق بيئي  Cairnleaعملية بناء 

(EAO وُيعّد هذا أحد متطلبات خطة التخطيط .)

لضمان اكتمال عملية معالجة التلّوث الدقيقة بشكل 

 مستقل قبل أن تبدأ عملية تشييد أي مباٍن.

التلّوث المطلوبة وبمجرد االنتهاء من أعمال معالجة 

بأمان، يتم إصدار كشف عن التدقيق البيئي من قبل 

على اكتمال اإلجراءات  الُمدقّق المستقل كتأكيد

المناسبة. وال يمكن البدء في عمليات البناء إال بعد تلبية 

أيضاً أن يكون  EAOهذه المتطلبات. وتضمن 

المشترون المحتملون على علم بأي عملية لمعالجة 

 تم القيام بها.التلّوث 

أيضاً  Development Victoriaولدى شركة 

تاريخاً قوياً في معالجة تلّوث األراضي لدعم التنمية 

في جميع أنحاء فيكتوريا؛ وأي أعمال معالجة 

 Cairnleaمطلوبة للمرحلة النهائية من عملية بناء 

ستتبع نفس اإلجراءات القوية والصارمة التي تم 

في  Cairnleaر ضاحية تنفيذها عندما تم تطوي

 األصل.

  االنخراط مع المجتمع

نريد أن نفهم وجهات نظركم وتطلعاتكم بالنسبة للمنطقة 

نباً إلى ج -الجديدة، بحيث يمكن لمالحظاتكم وتعليقاتكم 

المساعدة في  -جنب مع مجموعة من التحقيقات الفنية 

 إرشاد التصاميم األولية للموقع.

 الخطوات التالية

إذا كنتم ترغبون في المشاركة، فإن إكمال استطالع الرأي 

عبر اإلنترنت هو طريقة رائعة إلعالمنا بما هو مهم 

 .Cairnleaبالنسبة لكم وعن رأيكم في ضاحية 

يمكنكم أيضاً تسجيل التفاصيل الخاصة بكم على: 

Cairnlea@development.vic.gov.au 

حّتى نتمّكن من إطالعكم على مجموعة من أحداث 

 المشاركة المجتمعية.

وسوف يتم االسترشاد بالتعليقات واآلراء التي سيتم 

جمعها في مسودة الخطة الرئيسية.

 

 
 

جدول الزمنيال  
 1مرحلة المشاركة  المجتمع : 2020أوائل 

  2مرحلة المشاركة  المجتمع : 2020منتصف 

 التخطيط والموافقات : 2021-2020منتصف 

 بدء عمليات البناء 2022 :
 اكتمال المشروع 2027 : 

 * قد يتأخر توقيت بعض األنشطة بسبب القيود الحالية وستخضع لمجموعة من الموافقات
 

 

Để đọc thông tin này bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy truy cập trang mạng của dự án www.development.vic.gov.au/Cairnlea 

要用你的语言阅读，请访问项目网站 www.development.vic.gov.au/Cairnlea 

 www.development.vic.gov.au/Cairnlea  وعرللمش يونرلكتاال وقعمال بزيارة قوموا بلغتكم، هذه الوقائع صحيفة لقراءة
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 أرسلوا لنا بريداً إلكترونياً 

 بزيارةقوموا 

 اتصلوا هاتفياً بالرقم
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