مارسوا رياضة امليش يف مدينة بالكتاون
Blacktown
لماذا نمشي؟
 فهو من التامرين غري املكلفة،ً يع ّد امليش من التامرين الرياضية الرائجة جدا
 لذا.واملفيدة للص ّحة والعقل والبيئة وميكن أن يقوم مبامرسته معظم الناس
ّ حالوا أن متشوا
. كل يوم

اكتشفوا أماكن المشي الشائعة بين عامة الناس

Camomile Street, The Ponds
VINEYARD

.أماكن شائعة للميش عىل الخريطة

ابحثوا عن أشخاص للميش معهم

. يوجد املزيد من املعلومات عن مناطق امليش عىل الصفحة التالية.يظهر الرقم مكان منطقة امليش

.خططوا للميش مع أحد األصدقاء أو أفراد العائلة

RIVERSTONE

 تفضلوا بزيارة املوقع،لالطالع عىل مجموعات امليش بالقرب منكم
 أوwww.heartfoundation.org.au/walking/find-walk

Riverstone
Schofields

Marsden Park
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 زوروا املوقعني،لالطالع عىل نشاطات امليش املجتمعية القريبة منكم
Run West www. وPark Run www.parkrun.com.au
.runthewest.com.au

The Ponds
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11

Stanhope Gardens

Quakers Hill
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امشوا إىل األماكن القريبة منكم مثل املنتزهات واألسواق التجارية واملكتبات
 امشوا مع كالبكم وهي مق ّيدة.واملدارس بدالً من بدالً من الذهاب إليها بالس ّيارة
www.blacktown.nsw.gov.au  قوموا بزيارة املوقع.برسن
للتعرف عىل املنتزهات واملحميات املحلية واملناطق التي ميكن إطالق الكالب
.عىل حريّتها فيها وخرائط مناطق امليش
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اشرتكوا للحصول عىل استشارة مد ّرب ص ّحي م ّجاين عرب الهاتف من خدمة
NSW Health Get Healthy Service www.gethealthynsw.
.258 806 1300  أو اتصلوا بالرقمcom.au
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للحصول عىل مزيد من املساعدة
للحفاظ عىل نشاطكم البدين

 زوروا املوقع،للحصول عىل النصائح ووسائل املساعدة
.makehealthynormal.nsw.gov.au
 زوروا املوقع،للحصول عىل طرق أخرى لتكونوا نشطني

www.westernsydneydiabetes.com.au/framework-forchange/prevention-and-screening/healthy-livingoptions-for-western-sydney
www.activeandhealthy.nsw.gov.au

M4

Western Sydney Parklands
www.westernsydneyparklands.com.au
Prospect
Nature Reserve

Great West Walk route

M7

:للحصول عىل مزيد من املعلومات الرجاء االتصال
Western Sydney Local( املنطقة الصحية املحلية لغرب سيدين

،3708 9840 : هاتف، مركز صحة السكان،)Health District
WSLHD-HPLG@health.nsw.gov.au

،)Blacktown City Council( املجلس البلدي ملدينة بالكتاون
Council@blacktown.nsw.gov.au ،6000 9839 :هاتف

:تشمل األماكن الشائعة للميش
1

Blacktown Showground / .1
Blacktown  يفFrancis Park

2

Nurragingy Reserve  محمية.2
 (منطقة ميشDoonside يف
) كلم2.7 ملسافة

3

Remembrance  حديقة.3
Mount Druitt  يفGardens

4

International Peace  منتزه.4
 (منطقةSeven Hills  يفPark
) كلم1.7 ميش ملسافة

5

 يفBrewongle Walkway .5
 (منطقة ميش ملسافةBlacktown
) كلم1.5

6

RAAF Memorial Park  منتزه.6
 (منطقة ميشMount Druitt يف
) مرت900 ملسافة

7

Woodcroft Lake  محمية.7
 (منطقةWoodcroft  يفReserve
) مرت890 ميش ملسافة

8

Plumpton Park Wetlands .8
 (منطقة ميشPlumpton يف
) كلم1.1 ملسافة

9

Timbertop Re�  محمية.9
William Lawson منتزه/serve
 (منطقة ميشProspect  يفPark
) كلم1.1 ملسافة

10

 يفSeconds Creek Walk .10
 (منطقة ميش ملسافةThe Ponds
) كلم2.7

11

 يفOppy Reserve  محمية.11
 (منطقة ميشQuakers Hill
) كلم1.3 ملسافة

12

Alwyn Linfield  محمية.12
Glenwood  يفReserve

13

Ashley Brown  محمية.13
Lalor Park  يفReserve

14

Bungaribee Homestead .14
 يف/ Wawarrawarri Park
Bungaribee

رموز
:الخريطة

ممر مشاة

ملعب مخصص لألطفال

منتزه ميكن إطالق
الكالب فيه من دون أن
تكون مقيدة

مياه للرشب

Great West Walk
greatwestwalk.com.au
www.blacktown.nsw.gov.au/gww

معدات اللياقة البدنية
يف الهواء الطلق

مقاعد/طاولة

مراحيض عامة معدّة
لالستخدام خالل ساعات
النهار فقط

)ِمشواة (باربكيو

