
 

 

ብተደጋጋማይ ዝሕተቱ ሕቶታት  
ደብነይስ ከተማ/Debneys Precinct: ናይ ፍለሚንግቶን/Flemington ርስቲ 
ጉልቲ ቦታ ሕዳሰ ሕንጻ 

ንብዙሕ ነበርቲ ቪክቶሪያ ዝኸውን ማሕበራዊ መንበሪ ገዛ ንምውሳኽ ናይ ቪክቶሪያ መንግሥቲ ቃል ኣቲዩ ኣሎ። ንነበርቲ ዝኸውን ናይ መንበሪ ገዛ ከምነማሓይሾ 

እሞ  ኣብ ሜልበርን ውሽጢ ብጣዕሚ ኣረጊት ብዝኾኖ ናይ ፍለሚንግቶን ዓቢ ደርቢ ሕንጻ እንዳጋና ብምሕናፅ ንናይ ሰባት ድሌት ንክማላዕ ዝበለጸ ናይ መንበሪ 

ገዛውቲ የዳልው እዩ። 

ሓፈሻዊ መረዳእታ 

እቲ ፕሮጀክቲ እንታይ እዩ?  

እዚ ፕሮጀክቲ 22 ብእግሪ መደያየቢን መውረዲ ንዘለዎ ብናይ ኣድራሻ Holland Court እና Victoria Street ሕንጻታት ከምዝቅየርን ብሓፈሽኡ ንናይ 

ደብነይስ ከተማ ኣሰራርሓ ንድፊ ከምዘዳልው፤ እዚ’ውን ብናይ ሙኒ ቫለይ ቤት ምኽሪ ንዘለው ንብረታት የጠቓልል እዩ። ንናይ ቪክቶሪያውያንን መንበሪ ገዛ 

ድሌት፤ ብህጹጽ ንናይ መጽለሊ ገዛ ንዘድልዮም ዘኻተተ ንክማላእ እዚ ፕሮጀክቲ ናይ ቪክቶሪያ መንግሥቲ ካብቲ ዝፍጽሞ ሓደ ኣካል እዩ። 

እቲ ናይ ምሕዳስ ፕሮጀክቲ ክንደይ ግዘ ይወስድ? 

እዚ ፕሮጀክቲ ንብዙሕ ዓመታት ደረጃ ብደረጃ ዝተቐናጀወ እዩ። ክሳብ 2017 ዓ.ም ዘለና ጠመት ብናይ ከተማ ንድፊ ምውጻእ ጉዳያት መፍትሒ ክረኽብ 

ምግባርን ንነበርቲ ድማ ናብ ካልእ ቦታ ብዛዕባ ምስፋር ከይዲ ምዝርራብ ይኸውን። ክሳብ መወዳእታ 2017 ዓ.ም ናብ ካልእ ቦታ ምልቓቕ ይጅምር እዩ ኢልና 

ኣይንግምትን። 

ንዓቢ ምሕዳስ ፕሮጀክቲ እዚ ናብ ካልእ ቦታ ምውሳድ ንምታይ ተመርጸ? 

ፍለሚንግቶን ናይ ማሕበራዊ መንበሪ ገዛ ድሌት እንዳወሰኸ ዝኸደሉ ዓቢ ቦታ ከምዝኾነ – ዝተፈላለየ ብዙሕ ማሕበረሰብ እንዳማእበለ ዚኸደሉ፤ በቲ ከባቢ ቤት 

ትምህርቲ፤ ናይ ደገፍ መውሃቢ መገልገሊታት ከምኡ’ውን ናይ መዘናግዒ ቦታታት ክነብሮ እንከሎ የግዳስ ብቑመት ሓጺር ደርቢ ሕንጻ ብዘይ ኤሌቨተር መንበሪ 

ገዛ ብቑጽሪ ውሕድ ከምዝኾነን እሞ እንዳጋና ልምዓት ሕንጻ ምግባር ብጣዕሚ ከምዘድሊ እዩ። 

ንነበርቲ ድሌቶም ዘማልእን ዘመናዊ ደረጃ ዘማልኣ ናይ ማሕበራዊ መንበሪ ገዛ ንክረኽቡ ይግባእ። ዓቢ ደርቢ ዘለዎም ሕንጻታት ሕድሳት ዕቤት ብዘለዎ 

ከምተገበረሎም እዩ፤ ሕጂ’ድማ በቲ ርስቲ መሬት ንዘለዉ ኣነባብሮ ንምሕያሽ ብእግሪ መደያየቢ ንዘለዎም ዝኣረጉ ሕንጻታት ንምሕዳስ ምድላዉ ከምዝገበርና እሞ 

ምስ ናይ ከባቢ ማሕበረሰብ ብዝሓሸ ምሕደት  ምእንታን ክገብር እዩ። 

ኣብ ፍለሚንግቶን ውሽጢ ብእግሪ መደያይቦ ምስዘለዎ ሕንጻታት ዘለዉ ጸገማት እንታይ እዮም? 

ብናይ Holland Court ከምኡ’ውን ብናይ Victoria Street መንገዲ ዘለዉ ብእግሪ መደያይቢ ዘለዎም ናይ ቐደም ዘኣረጉ ሕንጻታት ንምጭጋን ዘድሊ 

ወጪታት ብጣዕሚ ብዙሕ ከምዝኾነን እሞ ብጣዕሚ ሙቐት ወይኻዓ ዝሑል ኣየር ኣብዝኾነሉ እዋን ምቹው ከምዘይኸውን እዩ። ብተወሳኺ‘ድማ ብናይ እግሪ 

መደያየቢ ንምጥቓም ንብዙሕ ነበርቲ ኣጸጋሚ ከምዝኾነ – እዚ’ውን ኤሌቨተር ብዘይምንባሩ እዩ። እንዳወሰኸ ንዝመጸ ድሌት ናይ ማሕበራዊ መንበሪ ገዛ 

ንክማላእ ንምሕጋዝ፤ በቲ ዝተዳለወ ንድፊ ማለት ተወሳኺ ሓዱሽ፤ ተለዋዋጢ ዝኾነ፤ ዘመናዊ ዝኾነ ምቹውን ብከባቢ ናይ መንበሪ ገዛ ንምፍጣር እሞ ነቲ ንድፊ 

ስእሊ ዝርዝር ሰሌዳ እንዳጋና ተመሊስኻ ምርኣይ የድሊእዩ። ከምኡ‘ውን በቲ ሕንጻቲ ቦታ ንዘለዉ ነበርቲን ብኩሉ ማሕበረሰብ ኣተሓሳሳቢ ብዝኾንይ ናይ 

ማሕበራዊ ጉዳያት ንዘለዉ ጸገማት ፍታሕ ምርኻብ የድሊ እዩ።  

በቲ ምሕዳስ ዝርኸቡ ረብሓታት እንታይ እዮም?  

በቲ ናይ ምሕዳስ ሥራሕ ብውሑድ 10 ካብ ሚእቲ ኢድ ንናይ ማሕበራዊ መንበሪ ገዛ የዳልው እሞ ኣብ ሜልበርን-ማእከል ኣካል ንዝኾነ ብጽቡቕ ቦታ 

ዝተቐመጠ ማለት ናይ መጕዓዚያ፤ ቤት ትምህርቲ፤ መዘናግዒ፤ ሥራሕ ሰራሕተኛ ከምኡ’ውን ብናይ ኣነባብሮ ሜላ እድላት ብዘለዎ ከባቢ ነቲ ዝቐርብ ገዛውቲ 

ቁፅሪ ይውስኽ እዩ። ከምኡ‘ውን ዘሕጉዝን ውሕደት ብዘለዎ ጎረባብቲ ንምፍጣር እዚ ፕሮጀክቲ ንግሊ ዝሽየጡኑ ገዛውቲ የዳልው እዩ። 

ነቲ ምሕዳስ ገንዘብ ሓገዝ ከመይ ይረኽብ?  

ናትና ዕላማ በቲ ርስቲ ቦታ ሓዱሽን ዝተማሓየሸ ናይ ማሕበራዊ መንበሪ ገዛ ብምሕናፅ እቲ ናይ ገንዘብ ሓገዝ በቲ ዝሕነጽ ናይ ሓዱሽ ናይ ግሊ ገዛውቲ ዚኻየድ 

ሽያጭ ከምቲ ናይ ፕሮጀክቲ ሓደ ኣካል ይኸውን እዩ ተባሂሉ ዝተኣለመ እዩ። ንቪክቶሪያ ጽቡቕ ረብሓ ከምፅእ ዝኽእል ዚተፈላለዩ ሜላታት ንፍትሽ ኢና። 
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ናይ ግሊ መንበሪ ገዛ መን እዩ ዘዳልው?  

ኣብዚ እዋን ከምቲዝተረደኣና ብናይ ዓቅሚ ክዕለት መዝገባ/Registration of Capability (ROC) ኣቢሉ ነዚ ተመኵሮ ንዘለዎም ትካላትን  ኣብ 

ፍለሚንግቶን ሕንጻ ርስቲ ቦታ ናይ ማሕበረሰብ መንበሪ ገዛ ሽርካታትን ከምኡ’ውን 7 ካልኦት ናይ ሕንጻ ቦታታት ፈልዮም ንምፍላጥ ከይዲ እንዳተገበረ እዩ። 

ንናይ ROC ንድፊ ንምድላው፤ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ሞደል ኣብነታት ንዝኸውን ከምኡ’ውን ብውሑድ 10 ካብ ሚእቲ ዝኸውን ንናይ ማሕበራዊ መንበሪ ገዛ 

ብተወሳኺ ንምድላው የተባብዕ እዩ።  

ንምንታይ እዩ ናይ ግሊ መንበሪ ገዛ ብሓባር ዝተኻተተ?   

ኣብ ሙሉእ አህጉራዊ ሃገራት ዘካየድናዮ መጽናዕቲ ከምቲዘርእዮ፤ ውሕደትን ሕውስዋስ ንዘለዎ ንብረት ሥልጣን ዘለዎም ማሕበረሰባት፤ ንማሕበራዊ መንበሪ ገዛ 

ዘሎ ሕማቕ ሽም ጠጠው ንምግባር፤ ንጸረ-ማሕበራዊ ተግባር ንምቕናስን ሥራሕን ሰራሕተኛ፤ ንትምህርቲን ካልእ እድላት ንምውሳኽ ዓቢ ውጽዒት ከምዘርኸበ 

እዩ። ኣብ መንግሥቲ መንበሪ ገዛ ርስቲ ቦታ ዘሎ ባሕላዊ ልምዲ ሞደል ኣብነት ንነበርቲ ኾነ ንከባቢ ማሕበረሰባት ኣወንታዊ ዝኾነ ውጽዒት ከምዘተሓላልፍ 

ንፈልጥ ኢና። 

ብዝተዓለመ ሕንጻ ንድፊ ኣሰራርሓ መምሕያሽ  ለውጢ 

እንታይ ዓይነት ንድፊ ከምዝወጸ ኣበይ ምርኣይ እኽእል? 

ብዙሕ ዝተፈላለዩ ዶኵመንቲታትን ሪፖርቲታት ተዳልዩ እዩ፤ ሓደሓዲኡ ብፍላይ ነዚ ፕሮጀክቲ ንዘድልዩ ናይ ተክኒካል ዶኵመንቲታት እዮም። እዞም 

ዶኵመንቲታት ኣብ ዌብሳይቲ www.planning.vic.gov.au/shrp ከምዘለዉ ወይኻዓ ብዝተፈላለየ ናይ መልበርን ከተማ ወይኻዓ ሙኒቫለይ ከተማ ቤት 

ምኽሪ ቢሮታት ይዳለው እዩ። 

ናይ ሕንጻ ቅርጺ ኣወጻጽኣ ንድፊ እንታይ እዩ?  

እቲ ናይ ቅርጺ ኣወጻጽኣ ዝተቐረጸ ምስ ቪክቶሪያ መንግሥቲ ኣርኪተክት፤ ቪክቶሪያ ንድፊ እቕድ ኣወጻጽኣ ሰበሥልጣን ምስ ከባቢ፣ መሬት፣ ማይን ንድፊ 

ኣወጻጽኣ ቢሮ ብሓባር ብዝተውሃበ ሓበሬታ ይኸውን። በዚ ቅርጺ ኣወጻጽኣ ኣቢሉ ስለዝዳለዉ ናይ ሕንጻ ንድፊ እቕድ ኣወጻጽኣ መግለጺ ይዳለው እዩ። ነቲ ሕንጻ 

ርስቲ መሬት ብኸመይ ክመሓየሽ ከምዝኽእል ምእንታን ክርድኣኻ ውጺዒታማ ዝኾነ ናይ ቅርጺ ኣወጻጽኣ የርእይ እዩ። በዚ ንድፊ ኣቢሉ ዝግለጽ በቲ ሕንጻ ንድፊ 

ኣሰራርሓ ለውጢታት ንናይቲ ሕንጻታት ቑመትን ኣቐማምጣ ይሕብር እዩ። 

ናይቲ ሕንጻ ዕቤት ከምቲ 3D ውሕደት ዘለዎ/Montages ይመስል’ዶ? 

ብ 3D ዝተዋሓደ መሳልነት ዝተዳለዉ ከምቲ ንድፊ ኣወጻጽኣ ለውጢ መሰረት በቲ ርስቲ ቦታ ብኸመይ ከምዝርኣዩ እዩ። እዚኦም ምስቲ ዝተነድፈ ናይ ሕንጻ 

እቅድ ለውጢታት ብኸመይ እቲ ሕንጻ ከምዘማልኣ ንምርኣይ ከም ሓደ መሳርሒ ዝተዳለወን እሞ ንቅድሚት በቲ ማሕበረሰብ ዝግበር ንድፊ ለውጢታት 

ንክፈልጡ ይሕግዞም እዩ።    

ንደብነይስ ከተማ – ናይ ቅርጺ ኣወጻጽኣ ንድፊ እቅድ እንታይ እዩ? 

ንደብነይ ከተማ – ናይ ቅርጺ ኣወጻጽኣ ንድፊ ዝተዳለወ ብናይ ሕንጻ ንድፈ ኣሰራርሓ ውሽጢ ከም  ‘ተወሳኺ መረዳእታ ዶኵመንቲ’ንምእታው ይኸውን። ብናይ 

ሕንጻ ንድፊ ደረጃ/ Stage 1 ውሽጢ ዚኻተት ንናይ ፍለሚንግቶን ርስቲ ቦታ እንደጋና ልምዓት ሕዳሰ ከምዝኾነን ከምኡ'ውን  ብናይ ቤት ምኽሪ ንዝኻየዱ ናይ 

ማሕበረሰብ ማእከላት ናብ ካልእ ቦታ ንምውሳድ ዘካተተ እዩ። 

ደረጃ/Stage 2 የውሽጢ ዚኻተት ንናይ ደብነይ ፓርክን ከምኡ'ውን ንናይ ሆፐቶን ቀዳማይ ዓመታት ማእከል ከምዝኾነ እሞ ክልቲኦም ብናይ ከተማ ቤ ምኽሪ 

ዝመሓዳደሩ እዮም። ኣብዚ ደረጃ ክመጽእ ዘሎ ትጽቢት ምስ ከባቢ ማሕበረሰብን ፍለሚንግቶን ብሪድጅ ባቡር ጣቢያ ሓባራዊ ምትእስሳር ንክፋጠን እሞ ንናይ 

መዘናግዒ፤ ስፖርቲን ማሕበረሰብ መገልገሊታት ንክመሓየሽ ይኸውን። 

ናይ ንድፊ እቅድ ኣሰራርሓ ለውጢታት ዶኵመንቲታት እንታይ እዮም?  

እዚኦም ዶኵመንቲታት ናይ ተክኒካል ዶኵመንቲ ከምዝኾኑ እሞ በቲ ንድፈ እቅድ ኣሰራርሓ ለውጢታት ክግበር እንከሎ ኣድላይ ንዝኾኑ ነገራት እዩ። ሓደሓደ 

ኣንቀጽ ክፍሊታት ‘ሓዱሽ’ ለውጢ ከምዝኾነ ምልክት ዝተገበረሉ ይኸውን። ሓደሓደ ለውጢታት'ድማ ሕጂ ምስዘሎ ኣንቀጽ ክፍል ብሓባር ዝተዛመደ ከምዝኾነ 

እሞ ተወሳኺ ንዝኾነ ብቀይሕ ሕብረ ቀለም ተፈልዮም ይርኣዩ።   

በቲ ርስቲ መሬት ቦታ ሓዱሽ ዝስራሕ ሕንጻ እንተሃልዩ ክነይ ዝኸውን ደርቢ ቑመት ይነብሮ?  

በቲ ቦታ ብዙሕ ሕንጻታት ከምዝስርሑን ዝተፈላለየ ቑመት ይነብሮም። ኣብ ቕድሚት Victoria Street መንገጺ ዝሕነጹ ክሳብ 4 ደብሪታት ዘለዎ ቑመት 

ከምዝኸውንን ንቕድሚት’ድማ ኣብ ቕድሚት Racecourse Road መንገዲ ንዘሎ ክሳብ 20 ፎቆች ደብሪታት ዘለዎ ፎቓት ንምሕናጽ ሓሳብ ቐሪቡ እዩ።   

በቲ ርስቲ ቦታ ክንደይ ናይ መንበሪ ሕንጻታት ይሕነጹ? 

በቲ ቅርጺ ኣወጻጽኣ መዋቅር ኣቢሉ ከምዝግመቶ በቲ ቦታ ክሳብ 1,100 ሕደሽቲ ናይ መንበሪ ገዛውቲ ከካትት ከምዝእል እዩ። ብትኽኽል ናይ መንበሪ ገዛውቲ 

ቑፅሪ ዝውሰኖ ነቲ ንድፍ እቕዱ ፍቓድ ደረጃ ኣብዝበጽሓሉ ግዘ እዩ። 

http://www.planning.vic.gov.au/shrp
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ናይ ማሕበራዊን ግሊ መንበሪታት ዘጠቓለለ ብኸመይ ይኸውን? 

እዚ ዝውሰን እቲ ተዓሊሙ ዘሎ ናይ ሕንጻ ንድፊ ኣሰራርሓ መምሕያሽ ለውጢ ከይዲ ድሕሪ ምውዳእ ይኸውን። እቲ ፕሮግራም ንናይ ማሕበራዊ መንበሪ ገዛውቲ 

ብምድላው፤ ብውሑድ ኣሰርተ ካብ ሚእቲ ኢድ ዝኸውን ውሕብቶ ይውስኽ እዩ። 

ሓዱሽ ዝሕነጹ ገዛውቲ ክንደይ ዝኸውን መደቀሲ ክፍሊታት ይነብሮም? 

መብዛሕትኡ ናይ ማሕበራዊ ገዛውቲ ሓደን ክልተ መደቀሲ ክፍሊታት ከምዝነብሮ፤ እዚ’ውን ኣብ ቪክቶሪያ ናይ መንበሪ ገዛ ምዝገባ ዓቢ ሕቶታት ስለዘሎ እዩ። 

ንሓደሓደ ስድራቤታት ዝኸውን ብቑፅሪ ውሑድ ንዝኾኑ ዓበይቲ ገዣውቲ ከምንሓንጽ እዩ። 

ብናይ ኦዲተር ጀነራል/ Auditor General ኣቢሉ ናይ 2012 ዓ.ም ዝገበርናዮ ገምጋም ከምዝርእዮ ናይ መንበሪ ገዛ ቑፅሪ መጠን ምስ ነበርቲ ድሌት 

ዘይመጣጠን ከምዝኾነን እሞ ናይ ሓደን ክልተ መደቐሲ ክፍሊ ድሌት ሕቶ ቑፅሪታት ከምዝወሰኸ ተጠቂሱ እዩ።   

ኣብ ሓደ ርስቲ ቦታ ብዙሓት ሰባት ኣብዝነብሩሉ ግዘ ብኸመይ ትራፊክን ናይ ማኪና ጠጠው መበሊ ምቑጽጻር ይኻኣል?  

ነቲ ዝወጸ ናይ ንድፊ እቕድ ለውጢታት ዝድግፍ ናይ ትራፊክን መጓዓዚያ መጽናዕቲ ገምገማ (Beveridge Williams, 29 April 2017) ተዳልዩ እዩ። 

ካብዚ ንላዕሊ ብዝበለጸ ናይ ትራፊክ መጽናዕቲ ገምጋም እንተድልዩ በቲ እዋን ንድፊ እቕድ ከይዲ ከምዝኻየድ፤ እዚ’ውን ናይ ምሕዳስ ሥራሕ ኣብዝኻየደሉ ግዘ 

ጸገም ክፈጥሩ ንዝኽእሉ ፈቃድ ንዝኾነ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ግምት ንምእታው እይ።   

ብናተይ ከባቢ ጐረባብቲ ውሽጢ እንታይ ለውጢ ይነብር? 

ናይ ፍለሚንግቶን ምሕዳስ ፕሮጀክቲ ዘለዎ ራዕይ ኣብ ማህበረሰቡ ውሽጢ ምእንታን ብዙሕ ዝተፈላለዩ ገዛውቲን ነበርቲ ውሕደት ንክፍጠርን ናይ ሥራሕን 

ሰራሕተኛ እድላት ንምፍጣር፤ ማሕበራዊ ርብሓታት ንምድላውን ነበርቲን ርስቲ ቦታታታን ብናይ ከባቢ ጐረባብቲ ውሽጢ ጣምራ ንክፈጥሩ ምትብባዕ ይኸውን።  

ኣብ Holland Court ከምኡ’ውን Victoria Street መንገዲ ዘለው ብእግሪ መደያይቦ ሕንጻታት ፈሪሶም እሞ ንነበርቲ ድሌት ዘማልኡ ዝተፈላለዩ 

መገልገሊታት ብዘለዎ ካልእ ዘመናዊ ዝኾኑ ሕንጻታት ምስ ኤሌቨተር መገልገሊ ዘለዎ ክምዝትኽ ኡ እዮም። 

ኣብዚ እዋን ዘለዉ ዓቢ ደርቢ ሕንጻታት ከምዘሎ ይቕጽሉ’ድዮም? 

እዋን እዚ በዙይ ርስቲ ቦታ ከባቢ ዘለዉ ዓቢ ሕንጻ ናይ መንበሪ ገዛ ደርቢታት እቲ ናይ ኣሰራርሓ ቅርጺታት ብእሙቕ ጽቡቕን ተመሓይሹ እዩ።፡ ኣብ 

ፍለሚንግቶን ዘለዉ ደርቢታ ኩሎም ናይ መምሕያሽ ሥራሕ ኣብ 2017 ዓ.ም ውሽጢ ክውዳእ ኣለዎ። 

ናይ ሓደሽቲ ገዛውቲ ርዕይቶ ገጽታ እንታይ ይመስል? 

በቲ ርስቲ ቦታ ዝትኽኡ ገዛውቲ ኤሌቨተር ይነብሮም እሞ ብዕድመ ዓቢይ ንዝኾኑ ግለሰባት፤ ስድራቤት፤ ናይ ኣካል ምንቕስቃስ ጸገም ንዘለዎም ሰባትን ንናይ 

ኣካለ ጕድዓተኛ ንዝኾኑ ሰባት ብዝበለጸ ይጠቅም እዩ። 

ገዛውቲ ብዝሓሸ ናይ ኣፓርትመንት ቅርጺ ደረጃታት ከምዝሕነጹን ሸውዓተ ኮከብ ናይ ሓይሊ ምጣነ ከምዘለዎ፤ እዚ‘ውን ኣብ ሓጋይ ወቕቲ ዛሕሊ ከምኡ’ውን 

ኣብ ክረምቲ‘ድማ ሙቐቲ ንክፈጥር ስለዝገብር ንሙቐቲን ዛሕሊ ዚኽፈል ወጪ ዝረኸሰ ይገብሮ። ገዛውቲ ዝውሓደ ናይ ምጭጋን ሥራሕ ከምዘድልዮም እዩ። 

ኣብ ገዛውቲ ውሽጢ ዚኻተት ናይ ክዳን መሕጸቢን ግፍሕ ዝበለ መጋዝን። 

ከምኡ‘ውን ንፍለሚንግቶን ጥራሕ ሓደሓደ ኣጸጋሚ ንዝኾኑ ፈሊኻ ንምርኣይ ናትና ዕላማ ይኸውን - ንኣብነት፡ ኣብ ጐረባብቲ ውሽጢ ነበርቲ ኩሎም ብዝበለጸ 

ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊ እድላት ንክፍጠር ናይ መሬት ኣቐማምጣን ንዘሓሸ ሓዱሽ ናይ ችርቻሮ እዳጋን ንናይ ማሕበረሰብ ቦታታት መምሕያሽ። 

ብዝተዓለመ ናይ ሕንጻ ንድፊ ኣሰራርሓ ንመምሕያሽ ለውጢ ንዘለኒ ርዕይቶ ሓሳብ ብኸመይ ከኻፍል እኽእል? 

ንዘለኻ ርዕይቶ ሓሳብ ንምእታው ወይኻዓ ንዝበለጸ መረዳእታ ንምርኣይ ኣብ ዌብሳይቲ www.planning.vic.gov.au/shrp ኣቲኻ ምርኣይ። ተወሳኺ 

ሓሳብ ክኣትው ዘለዎ ብመስመር ተጌሩ፤ ሰዓት 5pm ዓርቢ ዕለት 21 ወርሒ ሓምለ/July 2017 ዓ.ም ይኸውን።  

ቐጻላይ ስጕምቲን ንዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ 

እዋን’ዚ እንታይ እንዳተገበረ እዩ?  

 ሰነ/June 2017 ዓ.ም – ብዝተዓለመ ናይሕንጻ ንድፊ ኣሰራርሓ መምሓየሺ ለውጢታት ዝዳለው ሓሳብ ክሳብ 5pm ዓርቢ ዕለት 21 ወርሒ 

ሐምለ/July 2017 ዓ.ም ብዌብሳይቲ www.planning.vic.gov.au/shrp ተጌሩ ተቐባልነት ይረኽብ። 

ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክቲ ሓበሬታ ወይኻዓ ዝርዝር መረዳእታ ምድላይ ብኸመይ ብቐጻልነት ንምርኻብ እኽእል? 

 እዋናዊ ንዝኾነ ፕሮጀክቲ መዝገባ ኣብ ዌብሳይቲ Flemington.renewal@dhhs.vic.gov.au 

 ኣብ ዌብሳይቲ http://www.housing.vic.gov.au/flemington-renewal-program ምርኣይ 

http://www.planning.vic.gov.au/shrp
http://www.planning.vic.gov.au/shrp
mailto:Flemington.renewal@dhhs.vic.gov.au
http://www.housing.vic.gov.au/flemington-renewal-program
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 ወይኻዓ ብርስቲ ቦታ ነበርቲ ኣቢሉ ንናይ ከባቢ መንበሪ ገዛ ቢሮ፤ ኣድራሻ 12 Churchill Avenue, Ascot Vale ብኣካል ከይድኻ ወይኻዓ ብስልኪ 

9371 6200 ደዊልካ ምዝርራብ ትኽእል። 

 

ንክተዘራርብ መረዳእታ  

ብዛዕባ እቲ ሕንጻ ቦታን ዝተዓለመ ናይ ሕንጻ ንድፊ ኣሰራርሓ ለውጢታት ኣመራርጻ ሕቶታት እንተሃልዩኻ፤ በጃኹም  ንሓለዋ ጥዕናን ሰብዓዊ ኣገልግሎታት 

መምርሒ ብስልኪ (03) 9096 5281 ኣዘራርቡ ወይኻዓ ብኢሜል flemington.renewal@dhhs.vic.gov.au ጌርኻ ምልኣኽ። 

ብዛዕባ መማክርቲ ኮሚቴ ኣሰራርሓ ከይዲ ሕቶታት እንተሃልዩኻ፤ በጃኹም ንናይ ቪክቶሪያ ንድፊ እቕድ ኣወጻጽኣ ጕጅለ ብስልኪ (03) 8392 5123 ኣዘራርቡ 

ወይኻዓ ብኢሜል planning.panels@delwp.vic.gov.au ጌርኻ ምልኣኽ። 

ንኻልኦት ሕቶታት ንክተዘራርብ ናብ ከባቢ፣ መሬት፣ ማይን ንድፊ መዳለዊ መምርሒ ብስልኪ (03) 8683 0950 ከመሓላለፍ ኣለዎ ወይኻዓ ብኢሜል 

sh.renewal@delwp.vic.gov.au ጌርኻ ምልኣኽ። 

ሰነ/June 2017 ዓ.ም 

mailto:flemington.renewal@dhhs.vic.gov.au
mailto:planning.panels@delwp.vic.gov.au
mailto:sh.renewal@delwp.vic.gov.au

