
 

 

 

 "! الساحل إلى المنزل"  2022مرحبًا بكم في برنامج صيف 

سيقدم  ". الساحل إلى المنزل "تحت عنوان   2022لعام   Summer by the Seaتواصل مع الساحل من أي مكان في الوالية مع برنامج 
  3بين  ما  ومقاطع الفيديو واألحداث والحمالت المباشرة عبر اإلنترنتالبرنامج السنوي مجموعة من جوالت المشي ومحطات االستماع للُميّسر 

 . 2022يناير  25و

فيكتوريا   يقدم البرنامج الذي يستمر لمدة شهر مجموعة متنوعة من األنشطة المجانية الستكشاف القيم الطبيعية والثقافية الغنية والمتنوعة لبيئات
 . الساحلية والبحرية 

:  لجميع األنشطة وللحجوزات اإللكتروني للحصول على شرح أكثر تفصيًال  Summer by Seaتحقق من موقع 
https://summerbythesea.vic.gov.au   

 جوالت المشي الساحلية بصحبة مرشد 

، لذا فمن الضروري إجراء  العدد ومحدودة رائجة ستكون هذه الجوالت .  المتخصصيناستمتع بجولة ساحلية تعليمية مع خبراء التعليم والخبراء 
 . اإلنترنتعلى  Summer by Seaعبر موقع  الحجوزات 

 المكان  الُمحاضر  العنوان  التاريخ  

مرحبًا بكم في الريف،   يناير  3االثنين 
ومراسم التدخين وأسرار  

 الخط الساحلي 

 كوربريشن؛إيسترن مار أبوريجينال 
 مارغ أوتولي، برنامج روابط الموائل 

 وارنامبول 

 مارينجو مارغ أوتولي، برنامج روابط الموائل  أسرار الخط الساحلي  يناير 4الثالثاء 

أليسون أوتس ومتنزهات جزيرة فيليب   ممشى طائر الزقزاق المقنع يناير 5األربعاء 
 الطبيعية

 كيب ووالماي 

 بيتربورو مارغ أوتولي، برنامج روابط الموائل  الخط الساحلي أسرار  يناير 6الخميس  

الديناميكية الساحلية لشاطئ   يناير 7الجمعة  
 إينفيرلوخ لركوب األمواج 

 إينفيرلوخ أليسون أوتس وديف ساتون

 كيالرني  مارغ أوتولي، برنامج روابط الموائل  أسرار الخط الساحلي  يناير 10االثنين 

 وريبي ساوث  شارلوت ويليامسون، جمعية نهر ويريبي  المشي على الساحل  يناير  11الثالثاء 

فيل أرماتو، مركز اكتشاف البحار   مسيرة اسكتشاف الشاطئ  يناير  11الثالثاء 
هيئة مصايد األسماك  -والمياه العذبة  

 الفيكتورية

 كوينزكليف

 بينكاالك كريك، إيريس إنليت برنامج روابط الموائل مارغ أوتولي،  أسرار الخط الساحلي  يناير 21األربعاء 

مرحبًا بكم في الريف،   يناير 12األربعاء 
حياة  وومراسم التدخين 

طيور األراضي الرطبة في  
فيشر وممشى سالتمارش  

 المجاور 

السكان األصليين لمجلس   مؤسسة
 أراضي بونورونغ؛ 

 أليسون أوتس وبيني مانينغ 

 نيو هيفين  

مرحبًا بكم في الريف،   يناير 14الجمعة  
ومراسم التدخين والنزهة  

 الليلية

مؤسسة غونايكورناي الند آند ووترز  
 أبوريجينال؛

كريستين سينينز ولورا أوين، وايلد اليف  
 أنليمتيد 

 إيجل بوينت 

  



 

 

 

 

 المكان  الُمحاضر  العنوان  التاريخ  

ندز أوف   المشي في األراضي الرطبة  يناير 14الجمعة   ش، ملبورن ووتر وف ج بي
تالندز   ل و  إديثف

 إديثفيل 

كريستين سينينز ولورا أوين، وايلد اليف   !  ضفادع في البراري يناير 15السبت  
 أنليمتيد 

 بيرنسديل

ندز أوف   المشي في األراضي الرطبة  يناير 19األربعاء  ش، ملبورن ووتر وف ج بي
تالندز  ل و  إديثف

 إديثفيل 

 بورت فيري  مارغ أوتولي، برنامج روابط الموائل  أسرار الخط الساحلي  يناير 19األربعاء 

الديناميكية الساحلية لشاطئ   يناير 20الخميس  
 إينفيرلوخ لركوب األمواج 

 إينفيرلوخ أليسون أوتس وديف ساتون   

أوين، وايلد اليف  كريستين سينينز ولورا  النزهة الليلية   يناير 21الجمعة  
 أنليمتيد 

 ريد بالف، ليك تايرز 

 وريبي شارلوت ويليامسون، جمعية نهر ويريبي  المشي في األراضي الرطبة  يناير 21الجمعة  

فيل أرماتو، مركز اكتشاف البحار والمياه   مسيرة اسكتشاف الشاطئ  يناير 21الجمعة  
 هيئة مصايد األسماك الفيكتورية  - العذبة 

 كوينزكليف

كريستين سينينز ولورا أوين، وايلد اليف   اإلفطار مع الطيور  يناير 22السبت  
 أنليمتيد 

 ليك تايرز

 
 محطات االستماع للُميّسر 

.  كوست كير فيكتوريا حيث سيكون كل فرد في متناول اليد في مكان ساحلي أو حدث إقليميانضم إلينا ورّحب بالميّسر اإلقليمي الودود في 
ابحث عن  .  تعرف على المزيد حول مجهودات كوست كير فيكتوريا، والدعم الذي تقدمه للمتطوعين في جميع أنحاء الوالية ومتجر الدردشة 

 .  علم كوست كير فيكتوريا

 الموقع  الميّسر والمنطقة  التاريخ والوقت  

 يناير 9األحد  
9:30 –  15:30 

 ارمسترونج -تريسي ميلر
 منطقة جنوب جيبسالند

مهرجان سي دايز في ميناء ويلشبول، محطة العّبارات  
 .  القديمة، ميناء ويلشبول 

 يناير 21الجمعة  
16:30  – 20:30 

 آدم تايلور
 منطقة ويسترن فار 

بيرتوب  أسواق وارنامبول الليلية، بحيرة بيرتوب، طريق 
 . وارنامبول

 يناير 22السبت  
16:00  – 20:00 

 بيثاني هنتنغ 
 منطقة جنوب جيبسالند

باينسيفل فارمرز وسوق تواياليت ميكارس شاطئ باينسفيل  
األمامي بالقرب من الملعب ورصيف بروجريس  

 . والمراحيض العامة

 يناير 22السبت  
10:00  – 12:00 

 مادي كاسي 
 منطقة بيالرين وسورفكواست 

.  شن جروف ماين بيتش، سيرف بيتش رود أوشن جروفأو
منطقة عشبية أمام موقف السيارات بالقرب من دورات المياه  

 .  العامة

 يناير 23األحد  
9:00 –  11:00 

 إيلي مورو 
 بورت فيليب ومنطقة ويسترنبورت 

 . ألتونا بيتش - ، ألتونا بيير 3018مع دورية الشاطئ  

 

 

 

 



 

 

 اإلنترنتأحداث مباشرة عبر 

الخبراء في رحلة غوص أسبوعية عميقة على طول ساحل فيكتوريا مع عروض تقديمية حية،  في المجال  سيأخذك المتطوعون والمتخصصون
 !  مما يمنحك فرصة لطرح أسئلتك

سيتم تسجيل المحتوى وإتاحته الحقًا في برنامجنا إذا لم تتمكن من الحضور في    -)  األعداد محددة للسماح بسرعات مشاهدة جيدة(سجل للحجز 
 ). على الرغم من أنك ستفوت األسئلة واألجوبة (ذلك الوقت 

 الُمحاضر  الموضوع  التاريخ  

  دينيس روز وكريس سوندرز   ماذا تعني لنا هجرة ثعبان البحر والريف البحري   يناير 5األربعاء 

الحيوانات الضخمة البحرية من زمن ملبورن   يناير 7الجمعة  
 1الجزء   - الماضي 

 بن فرانسيسكيلي، مركز بورت فيليب البيئي

العدالة الزرقاء واستدامة األعشاب البحرية   يناير  11الثالثاء 
وحقوق السكان األصليين في صناعة األعشاب  

 البحرية النامية في أستراليا

 زوي بريتين 

الطبيعة العمالقة لألرض الراديكالية في زمن   يناير 13الخميس  
 الجزء الثاني -ملبورن الماضي  

 بن فرانسيسكيلي، مركز بورت فيليب البيئي

 الدكتور بيت جيل، شركة بلو وايل ستادي دراسة الحوت األزرق  يناير  18الثالثاء 

 رينودين، قفزة في الطبيعة كريستينا  مستقبلها ومستقبلنا: الضفاضع يناير 19األربعاء 

  ديب سوليفان، بيرداليف أستراليا    أعداد البجع الهائلة    يناير 21الجمعة  

 مقاطع فيديو 

 .  تعال وتعرف على مجموعة كاملة من الموضوعات من بيئة الموائل البحرية والساحلية للتطوع من أجل النباتات المهددة

سيتم تسليط الضوء على فيديو جديد واحد على  . توضيحية باللغة اإلنجليزية وعدة لغات غير اإلنجليزيةسيتم تقديم مقاطع الفيديو مع تسميات 
 !  األقل كل أسبوع 

  

  

  

  

 الُمحاضر  الموضوع 

 جاك بريدون، قابلني تحت الماء  تحت األمواج في ريكيتس بوينت  

ة  ك الس ط الشا من المخلفات ال  فيرست ليديز برودكشن كولين هيغسون، ما هو ومن أين هو   -تمش

اتات المهددة  ع من أجل الن  نعومي ويلز، شبكة بيالرين كاتشمينت  التط

 مايك كليالند، بونورونج كوست إديوكيشن بيئة الموائل البحرية والساحلية وتفسيرها

 مات مونتيمورو، مؤسسة الثدييات البحرية  تحويل المد مع الحفاظ على الثدييات البحرية 

 مجموعة محمية ثعبان البحر في بالكومب   هجرة ثعبان البحر في بالكومبمصب 

  الفائز في تحدي فيديو هواة الطبيعة



 

 

  

 الحمالت

 تحدي علماء الطبيعة للهواة  2022يناير  10  -  2021نوفمبر   19

 القالع الرملية عبر فيكتوريا 2022يناير  25 - يناير  3

 مسابقة الصور  2022يناير  25 - يناير  3
 روابط لألنشطة األخرى والموارد والمواد عبر اإلنترنت

 . يرجى متابعة صفحة الروابط لدينا لالستمتاع. العديد من أصدقائنا وشبكاتنا لديهم أيًضا محتوى رائع وأنشطة ساحلية هذا الصيف 


