
پارک منطقه ای گسترش داده شده در منطقه ولزفورد 
  (Wellsford)

در سال های 2002 و 2006، دولت سابق ویکتوریا، پارک ملی بندیگو بزرگ 
)Greater Bendigo National Park( و پارک منطقه ای بندیگو 

)Bendigo Regional Park( را ایجاد کرد. 
حدود 20 سال بعد، ما در حال گسترش دادن این میراث هستیم

رسمی

 زندگی می کنند و از آن بازدید می کنند، و از دارایی های طبیعی مان استفاده کرده)Bendigo(هم اکنون، افراد بیشتری در بندیگو  
و برای آنها ارزش قائل هستند.

 ، )Bendigo Regional Park(به همین علت است که ما در حال اضافه کردن 7,000 هکتار به پارک منطقه ای بندیگو 
در مکانی قابل دسترسی که تقاضای روز افزون را برآورده می کند، هستیم. 

ما امکانات محافظت بلند مدت از محیط زیست را فراهم کرده و اطمینان حاصل می کنیم که اهالی ویکتوریا بتوانند به لذت بردن از 
فضاهای باز زیبایمان ادامه دهند. ما همچنین متعهد به مشارکت با مالکین سنتی جهت حمایت از ارتباط گیری با کشور و نام گذاری 

پارک ها و مناطق حفاظت شده هستیم.

 گسترش داده شده، شما می توانید)Bendigo Regional Park(در پارک منطقه ای بندیگو  
از موارد زیر لذت ببرید

پیاده روی جنگلی، مالحظه طبیعت و پیک نیک کردن • 

کمپینگ •

سیاحت با خودرو، از جمله رانندگی در خودروهای چهار چرخ محرک •

دوچرخه سواری در مسیرها •

دوچرخه سواری کوهستانی و دوچرخه سواری •

اسب سواری در جاده ها •

پیاده روی با سگ در برخی از نواحی •

اکتشاف تفریحی طال، مواد معدنی و فسیل ها•

 

 

 

 

 

 

 

جمع آوری مقداری هیزم خانگی از اماکن معین شده تا ژوئن 2029 مجاز خواهد بود.
شکار تفریحی و درخت بری تجاری در پارک منطقه ای گسترش داده شده، مجاز نخواهد بود.

اطالعاتی در مورد این تغییرات
این تغییرات پاسخ دولت ویکتوریا به گزارش نهایی تحقیقات منطقه مرکزی غرب شورای ارزیابی محیط زیست ویکتوریا 

 )Victorian Environmental Assessment Council (VAEC)( و توصیه های آن را منعکس می کنند. 

این تغییرات از دارایی های با ارزش زیست محیطی و گوناگونی زیستی مان محافظت کرده و تعادلی پایدار که هدف آن برآوردن 
 ما نیازهای تمامی مصرف کنندگان اراضی، در این زمان و در آینده، را فراهم می کند. شما می توانید پاسخ دولت را در 

پیدا کنید. 
وب سایت

Translating and Interpreting Service (TIS)چنانچه به کمک نیاز دارید، لطفا با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی ً
 به شماره 450 131 تماس بگیرید )در TIS Nationalبرای دریافت کمک در مورد ترجمه کتبی و شفاهی تماس بگیرید. با

استرالیا( یا به وب سایت 
 

www.tisnational.gov.au مراجعه کنید 

    
 

 

https://www.forestsandreserves.vic.gov.au/land-management/victorian-environment-assessment-council/victorian-government-response-to-veac-central-west-investigation
http://www.tisnational.gov.au/
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