مبنى البرلمان
األسترالي

مرحبا ً بكم في مبنى البرلمان األسترالي
أشياء للقيام بها:
األشياء المهمة التي يجب أن تراها:

مرحبا ً بكم في جولة داخل مبنى البرلمان
هذه الجولة المجانية هي تعريف رائع لمبنى البرلمان .ستقوم بزيارة القاعات ورؤية بعض
السمات األخرى لهذا المبنى الشهير مع أحد مرشدينا الودودين.

1 .1قاعات اجتماعات مجلسي الشيوخ والنواب ،حيث يحتدم النقاش بين  226من نواب
البرلمان حول القوانين والسياسات العامة المقترحة أثناء تمثيلهم للشعب األسترالي .قم
بزيارة موقعنا اإللكتروني لمشاهدة الجوالت االفتراضية لقاعات االجتماعات والتعرف
على المزيد حول عمل البرلمان.

يوميا ً من  9:30صباحاً ،و  11:00صباحاً ،و  1:00ظهراً ،و  2:00بعد الظهر و 3:30
مسا ًء

2.2يمكنك رؤية أفضل مشاهد كانبرا من سطح مبنى البرلمان الذي يتيح أيضا ً الفرصة
لالقتراب من سارية العلم البالغ ارتفاعها  101متر.
3.3تقع قاعة النواب في قلب المبنى أسفل سارية العلم مباشرة .وتعرض جدرانها صور
الملكة باإلضافة إلى الحكام العامين ،ورؤساء الوزراء ،والرؤساء ورؤساء البرلمان
السابقين.

تعلم المزيد في الجولة المتعمقة

متجر البرلمان

نقدم يوميا ً جوالت متعمقة مدفوعة .تستكشف بعض هذه الجوالت المبنى والبرلمان بمزيد
من التفاصيل ،بينما تستكشف األخرى الطوابق الخاصة .وفي األيام التي ال يتم خاللها
انعقاد جلسات البرلمان ،يمكن أن تشمل الجوالت المدفوعة زيارة خاصة وراء الكواليس.

4.4اللوحة المنسوجة في القاعة الكبرى ،والتي استغرق  13من النساجين عامين
الستكمالها ،تعد واحدة من أكبر القطع المنسوجة في العالم.

ستحتاج إلى بطاقة هوية بها صورتك لالنضمام إلى الجوالت وراء الكواليس.

يقدم متجر البرلمان مجموعة كبيرة من الهدايا الحصرية بما في ذلك الهدايا المستوحاة من
المبنى عالية الجودة ،ومختارات جميلة من األعمال الفنية والحرفية األسترالية ،واألوشحة
وربطات العنق للسكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس وغيرها من المنتجات
الفريدة من نوعها.

5.5ماجنا كارتا  ،1297والتي اشتهرت بوصفها الوثيقة التأسيسية للديمقراطية البرلمانية.
يحتفظ مبنى البرلمان بالنسخة الوحيدة في نصف الكرة الجنوبي.
6.6الساحة األمامية ،ذات البركة االحتفالية الكبيرة والجزيرة الوسطى التي تعرض
فسيفساء من الجرانيت صممت طبقا ً للوحة حلم األبوسوم والولب Possum and
 Wallaby Dreamingللفنان مايكل نيلسون جاجامارا من السكان األصليين.

تحدث إلى موظفينا في مكتب االستعالمات للمشورة حول جوالت اليوم ،يوميا ً من الساعة
 10:00صباحاً ،و  12:00ظهراً ،و  3:00مساءً.
يمكن للمشاركين في الجوالت المدفوعة االستفادة من خصم  %10على أي عملية شراء
من متجر البرلمان في يوم الجولة الخاصة بهم.
شاهد البرلمان أثناء انعقاده
بإمكان الزوار مشاهدة وقائع جلسات مجلس الشيوخ ومجلس النواب من الصاالت العامة
في قاعات البرلمان خالل أيام انعقاده .ويعقد موعد لطرح األسئلة في مجلسي الشيوخ
والنواب من الساعة  2:00بعد الظهر .يمكن حجز تذاكر لوقت طرح األسئلة في مجلس
النواب هاتفيا ً باالتصال بمكتب رئيس الحرس  Serjeant-at-Armsعلى الرقم
 (02) 6277 4889حتى الساعة  12:30ظهراً من يوم زيارتك .ال تحتاج إلى الحجز
لوقت األسئلة في مجلس الشيوخ.
بإمكان الموظفين في مكتب االستعالمات مساعدتك بالمعلومات الخاصة بما يحدث في
البرلمان اليوم.

مكان إلتقاء أمتنا

 9:00صباحا ً –  5:00مسا ًء (أو  5:45مسا ًء عند انعقاد البرلمان)
مقهى QUEEN’S TERRACE
استرخ واستعد طاقتك في مقهى .Queen’s Terrace
يقدم الوجبات الخفيفة من الساعة  9:00صباحا ً –  4:30مسا ًء يومياً .يمكن تناول
األطعمة والمشروبات في مناطق المقهى فقط.
مواقف السيارات
مواقف السيارات بالمجان في عطلة نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،وألول
ساعتين خالل أيام األسبوع .توجد ماكينات مواقف السيارات المدفوعة في مواقع
بارزة في نهاية موقف السيارات األقرب إلى المدخل الرئيسي.
االتصال بنا
قم بزيارة موقعنا اإللكتروني واشترك لتلقي معلومات عن آخر المستجدات المتعلقة
بأحدث المناسبات والجوالت والمعارض في مبنى البرلمان.
visitorservices@aph.gov.au
026277 5399

ساعات العمل:
يفتح مبنى البرلمان أبوابه يوميا ً فيما عدا يوم عيد الميالد (الكريسماس) ،في األوقات
التالية:
أيام الجلسات البرلمانية:
 9:00صباحا ً –  6:00مسا ًء (االثنين والثالثاء)
 8:30صباحا ً –  6:00مسا ًء (األربعاء والخميس)
األيام التي ليست فيها جلسات 9:00 :صباحا ً –  5:00مسا ًء

واي فاي مجاني
aph.gov.au/visitparliament
Facebook

Instagram

Twitter
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