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Great West Walk route

Local walk

Western Sydney Parklands
www.westernsydneyparklands.com.au

Binyang  
Matta Short Loop

Binyang  
Matta Trail

Heart Crossing 
Loop

Bungarribee 
Trail

பிளாக்டவுன் நகாில் நட்டபபயிற்ி 
மேற்காள்ளுஙகள்

ஏன் ந்டகக மேண்டும்?
நட்டபபயிற்ி ேிகவும் பிரபலோன உ்டறபயிற்ி 
ஆகும். இது ்்லேில்லாதது, ேனம், உ்டல் 
ேறறும் சுறறுபபுறச் சூழலுககு நல்லது. அத்து்டன் 
்பரும்பாலான ேககளால் ்்யயககூடியது. ஆகமே 
ஒவ்ோரு நாளும் ந்டகக முயற்ி ்்யயுஙகள்!

நட்டபபயிற்ி ்்யய பிரபலோன 
இ்டஙகடளக கண்்டறியுஙகள்
பூஙகாககள், கட்டகள், நூலகஙகள் ேறறும் 
பள்ளிககூ்டஙகள் மபான்று உஙகளுககு 
அருகிலுள்ள இ்டஙகளுககு ோகனத்தில் 
பயணிககாேல் ந்டநமத ்்ல்லவும். கயிறறு்டன் 
பிடணத்து உஙகள் நாமயாடு ந்டநது ்்ல்லவும். 
உள்ளூர்ப பூஙகாககள் ேறறும் காபபகஙகள், 
நாடயக கயிறறு்டன் பிடணககத் மதடேயில்லாத 
இ்டஙகள் ேறறும் நட்டபாடதககான ேடரப்டஙகள் 
மபான்றேறறுககு www.blacktown.nsw.gov.au 
என்ற இடணயதளத்துககுச் ்்ல்லவும். 

உ்டன் நட்டபயில ேககடளக 
கண்்டறியவும்
நண்பர் அல்லது குடும்ப உறுபபினரு்டன் 
நட்டபபயிற்ி ்்யய ஏறபாடு ்்யயவும்.
உஙகளுககு அருகிலுள்ள நட்டபபயிற்ிக 
குழுககடளக கண்்டறியப பின்ேரும்  
இடணயதளத்துககுச் ்்ல்லவும்:  
www.heartfoundation.org.au/walking/find-walk அல்லது  
13 11 12 என்ற ்தாடலமப்ி எண்ணுககு அடழககவும்.
உஙகளுககு அருகிலுள்ள ்மூக நட்டபபயிற்ி 
நிகழ்வுகளுககு Park Run www.parkrun.com.
au ேறறும் Run West www.parkrun.com.au என்ற 
இடணயதளஙகளுககுச் ்்ல்லவும்.

சுறுசுறுபபு்டன் இருகக மேலதிக உதேிககு
நியூ ்வுத் மேல்ஸ் சுகாதாரம் ஆமராககிய 
ம்டேடயப ்பறுதல் (NSW Health Get Healthy Ser-
vice) www.gethealthynsw.com.au மூலம் உஙகளுககான 
இலே் ்தாடலமப்ி சுகாதாரப பயிற்ியாளாின் 
ம்டேடயப ்பற பதிவு ்்யயவும் அல்லது 
1300 806 258 என்ற ்தாடலமப்ி எண்ணுககு 
அடழககவும்.
உதேிக குறிபபுகளுககும், முடறடேகளுககும் 
makehealthynormal.nsw.gov.au என்ற 
இடணயதளத்துககுச் ்்ல்லவும்.
சுறுசுறுபபு்டன் இருபபதறகான ேறற 
ேழிமுடறகளுககு www.westernsydneydiabetes.com.au/
framework-for-change/prevention-and-screening/healthy-
living-options-for-western-sydney

www.activeandhealthy.nsw.gov.au என்ற 
இடணயதளஙகளுககுச் ்்ல்லவும்.

Camomile Street, The Ponds

ேடரப்டத்துககு மேமல நட்டபபயிற்ிககான பிரபலோன 
இ்டஙகள்.
எஙமக நட்டபாடத உள்ளது என்படத இலககம் காண்பிககிறது. நட்டப 
பயணம் பறறி மேலும் ேிேரஙகள் அடுத்த பககத்தில் உள்ளன.

மேலதிக ேிேரஙகளுககுத் ்தா்டர்பு 
்காள்ளவும்:

மேறகு ்ிடனி உள்ளூர் சுகாதார ோேட்டம், 
ேககள்்தாடக சுகாதார டேயம், ்தாடலமப்ி: 
9840 3708, WSLHD-HPLG@health.nsw.gov.au

பிளாக்டவுன் நகர்டப, ்தாடலமப்ி:  
9839 6000, Council@blacktown.nsw.gov.au



நட்டபபயிற்ிககான பிரபலோன இ்டஙகள்

பார்்பகயூ

மேட் / 
இருகடககள்

பகல் முழுதும் 
திறநதிருககும் 
கழிேடற 

்ேளியரஙக 
உ்டறபயிற்ி 
உபகரணஙகள்

குடிநீர்

ேிடளயாடடு 
டேதானே்

நாடயக கயிறறு்டன் 
பிடணககத் 
மதடேயில்லாத பூஙகா

நட்டபாடத
ேிளககக 
குறிபபு:

பிளாக்டவுன் ம�ாகிரவுண்ட 
/ ஃபிரான்்ிஸ் பூஙகா, 
பிளாக்டவுன்

1

்ர்ேமத் அடேதிப பூஙகா, 
்்ேன் ஹில்ஸ் (1.7 கி.ேீ.)

4

உடகிராஃபட ஏாி ாி்ர்வ, 
உடகிராஃபட (890 ேீ. 
நட்டபபயணம்)

்்கண்டஸ் கிாீக 
நட்டபாடத, தி பாண்டஸ் 
(2.7 கி.ேீ. நட்டபபயணம்)

ஆஷமல பிரவுன் ாி்ர்வ, 
மலமலார் பூஙகா

7

10

13

நாரஜின்ஜி ாி்ர்வ, டூன்ட்ட 
(2.7 கி.ேீ. நட்டப பயணம்)

2

பாிமோஙகல் நட்டபாடத, 
பிளாக்டவுன் (1.5 கி.ேீ. 
நட்டப பயணம்)

5

பிளம்ப்டன் பூஙகா 
்ேடமலண்டஸ், பிளம்ப்டன் 
(1.1 கி.ேீ. நட்டபபயணம்)

ஓபபி ாி்ர்வ / கோககர்ஸ் 
ஹில் பூஙகா, கோககர்ஸ் 
ஹில் (1.3 கி.ேீ. 
நட்டபபயணம்)

புஙகாாிபீ மஹாம்ஸ்்்டட 
/ ேேராோாி பூஙகா, 
புஙகாாிபீ

8

11

14

நிடனவுச்்ின்னத் 
மதாட்டஙகள், ேவுண்ட 
டரூயட

3

RAAF நிடனவுப பூஙகா, 
ேவுண்ட டரூயட (900 ேீ. 
நட்டபபயணம்)

6

டிம்பர்்டாப ாி்ர்வ / 
ேில்லியம் லா்ன் பூஙகா, 
பராஸ்்பகட (1.1 கி.ேீ. 
நட்டபபயணம்)

ஆல்ேின் லின்ஃபீல்ட 
ாி்ர்வ, க்ளன்வுட

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