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المرحلة النهائية من عملية 

Cairnlea بناء منطقة

آب/أغسطس 2021

تحديث مجتمعي

development.vic.gov.au/cairnlea قوموا بزيارة cairnlea@development.vic.gov.au للحصول عىل مزيد من المعلومات؟ أرسلوا لنا بريداً إلكترونياً إىل

آخر الُمستجدات بشأن المشروع

قّدمت شركة Development Victoria تعديالً مقترحًا لخطة 

التخطيط إلعادة تقسيم الموقع إىل منطقة تنمية شاملة 

.)CDZ(

سيسمح ذلك بتطوير الموقع إىل أقصى إمكاناته، مع فوائد 

 مجتمعية بما في ذلك مركز مدينة "متعدد االستخدامات" 

 مع خدمات للسكان المحليين. سنكون قادرين أيًضا عىل 

 زيادة المساحات المفتوحة والخضراء في الموقع وتوفير 

المزيد من المنازل بأسعار معقولة.  

 يُعد تعديل خطة التخطيط عملية قانونية مستقلة تُدار من 

 .)DELWP( قبل دائرة البيئة واألراضي والمياه والتخطيط 

 سُتتاح الفرصة للمجتمع لتقديم المالحظات، من خالل 

معرض عام وعملية تشاور.

ومن المقترح أيًضا أن يكون وزير التخطيط بمثابة السلطة 

المسؤولة عن الموقع للمساعدة في تبسيط الموافقات 

التخطيطية.

تقوم شركة Development Victoria بتطوير المرحلة النهائية من عملية بناء منطقة Cairnlea، وهو موقع بمساحة 

41 - هكتاراً ويقع عىل طول Cairnlea Drive وBallarat Road، بهدف إنشاء منطقة سكنية جديدة نابضة بالحياة. 

 يقع الموقع في ضاحية Cairnlea، وهو مجتمع سكني سوف 

 تقوم شركة Development Victoria بتنفيذه ويضم أكثر من 

3100 منزل ومساحات مفتوحة عامة ذات مناظر طبيعية 
ومحميات من األراضي العشبية.

يوضح هذا التحديث المجتمعي الخطوات التالية للمشروع.

نبذة عن المشروع

ستنشئ المرحلة األخيرة من عملية بناء منطقة Cairnlea منطقة تبعد 20 دقيقة 

من المنزل حيث يمكن للناس حًقا "العيش محلًيا". سيتمكن السكان من تلبية 

معظم احتياجاتهم اليومية في غضون 20 دقيقة سيًرا عىل األقدام من المنزل، 

مع خيارات المشي وركوب الدراجات ووسائل النقل العام المحلية. 

ستشمل المنطقة مجموعة متنّوعة من خيارات اإلسكان الميسورة التكلفة 

ومجموعة متنّوعة من خدمات الحي - تكتمل جميعها بحدائق عامة ومرافق 

ترفيهية ومنطقة تسّوق محلية. سيعكس التصميم المنطقة المحيطة، مع 

.Cairnlea وصالت وثيقة بالمناطق القائمة في

المشاركة المجتمعية 

في نيسان/أبريل 2020، طلبنا من أعضاء المجتمع مشاركة آرائهم حول المشروع. 

لالطالع عىل ملخّص لما سمعناه خالل مرحلة المشاركة هذه قوموا بزيارة موقع: 

development.vic.gov.au/cairnlea

نحن نقّدر مالحظاتكم وسيكون هناك المزيد من الفرص  إلبداء رأيكم في 

المستقبل.

جلسة معلومات مجتمعية

إذا كنتم مهتمين بحضور جلسة معلومات مجتمعية عبر اإلنترنت 

 لمعرفة المزيد حول المشروع يرجى تسجيل اهتمامكم بإرسال 

 cairnlea@development.vic.gov.au بريد إلكتروني إىل 

بحلول 20 آب/أغسطس 2021. 

http://www.development.vic.gov.au/cairnlea
http://development.vic.gov.au/cairnlea


مركز مدينة جديد

نقل المنطقة التجارية بعيًدا عن Ballarat Road المزدحم إىل وسط 

المنطقة الجديدة. سيسمح ذلك بمجموعة واسعة من االستخدامات مثل 

المقاهي، وصالة األلعاب الرياضية، ومتجر البقالة المحلي، ومركز طبي، 

ومكاتب صغيرة، ومرفق "تعلّم السباحة"، وكلها تّم اقتراحها في تعليقات 

المجتمع.

السكن بأسعار معقولة 

تقديم المزيد من خيارات اإلسكان بأسعار معقولة للمساعدة في معالجة 

مشكلة زيادة أسعار المساكن في فيكتوريا لمنح العائالت الشابة ومشتري 

المنازل األوائل فرصة لشراء منزل في غرب ملبورن الداخلي.

مساحة مفتوحة 

استكشاف الفرص لتحويل موقع المكب السابق إىل منشأة ترفيهية 

عالية الجودة وتوفير المزيد من المساحات الخضراء المحلية.

ً اقتصاديا

سيوّفر المشروع دفعة لالقتصاد المحلي مع تعافي مجتمعنا وواليتنا من 

آثار كوفيد-19.

الفوائد المجتمعية

الجدول الزمني 

المشاركة المجتمعية بقيادة 

 - Development Victoria شركة

المرحلة 1 )كاملة(

المشاركة المجتمعية - تعديل خطة 

التخطيط الذي تديره دائرة البيئة 

واألراضي والمياه والتخطيط   

المشاركة المجتمعية بقيادة 

 Development شركة

Victoria - المرحلة 2  
من المتوقع أن تبدأ 

عملية البناء 

التخطيط 

والموافقات 

 أواخر 

 2022
 منتصف - 

أواخر 2022

تبدأ في 

منتصف 2022

 منتصف - 

أواخر 2021

 منتصف 

2020

للمزيد من المعلومات وللتسجيل للحصول عىل آخر المعلومات 

cairnlea@development.vic.gov.au  أرسلوا لنا بريداً إلكترونياً إىل 

 development.vic.gov.au/cairnlea  قوموا بزيارة 

 1800 783 668 اتصلوا عىل الرقم 

إذا كنتم بحاجة إىل معلوماٍت بلغة أخرى، 

يُرجى االتصال بنا عىل الرقم 0755 9280 

)CDP( الشكل 1: مسوّدة خطة التنمية الشاملة

Development.vic.gov.au/cairnlea لالطالع عىل نسخة مفصلّة من خطة التنمية الشاملة، قوموا بزيارة

المصطلحات
حدود الموقع

مساحة مفتوحة نشطة

مساحة مفتوحة غير فعاّلة

مساحة مفتوحة في المنطقة
استخدام مختلط

سكني
شارع عريض تكتنفه األشجار
معبر المشاة الحالي

تقاطع إشارات حالي
ترقية التقاطع )بإشارة(

ممر مركبات متكامل مستقبلي

ممر محتمل باتجاه واحد للدخول من اليسار/ الخروج من اليسار 

 جسر المشاة والدراجات المخطط له في 
Brimbank المستقبل من قبل مجلس مدينة

الشارع الرئيسي الذي يرّكز على المشاة
رابط مسار مشاة رئيسي

رابط المسار المشترك الرئيسي

إمكانية وصول مركبات الطوارئ

ممر مشاة رئيسي
معبر للمسار المشترك رئيسي

البالزا المحتملة

ميّزة ذات مناظر طبيعية على قمة التل

 مالحظة:  هذه الخطة هي تصّوريّة فقط ويتم اقتراح استخدامات األراضي بشكل عام 
في المواقع الموضحة.
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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  لقراءة صحيفة الوقائع هذه بلغتكم، قوموا بزيارة املوقع اإللكرتوين للمرشوع

http://www.development.vic.gov.au/cairnlea
http://www.Development.vic.gov.au/cairnlea

