ما الذي نفعله

أصبحنا في  1كانون الثاني/يناير  ،2015دائرة البيئة واألراضي والمياه

والتخطيط.

تجمع  DELWPبين التخطيط والحكومة المحلية والبيئة والطاقة وتطوير الضواحي والغابات وإدارة حاالت الطوارئ وتغير المناخ
وأعمال المياه في فيكتوريا في دائرة واحدة لتعزيز العالقات بين البيئة والمجتمع والصناعة واالقتصاد.
والتحدي الذي نواجهه هو الحفاظ على صالحية العيش في فيكتوريا مع عدد السكان المتوقع أن يتضاعف تقريبا ً بحلول عام  ،2050بينما
نستجيب لتغير المناخ وحماية بيئتنا الطبيعية والبنية التحتية والتراث لألجيال القادمة.

نتائج قيمنا العامة
تحدد نتائج القيم العامة الثمانية لـ  DELWPتركيزنا واتجاهاتنا الرئيسية.
ويشمل ذلك مساهمتنا في األهداف الحكومية المشتركة بالتعاون مع الدوائر والوكاالت الرئيسية األخرى:


صفر من االنبعاثات ،وإقتصاد ومجتمع جاهزين للمناخ



بيئة صحية ومرنة ومتنوعة بيولوجيا ً



خدمات طاقة موثوقة وفعالة ويمكن الوصول إليها وآمنة ومستدامة



إدارة منتجة وفعالة لألراضي



موارد مائية آمنة ومستدامة



بيئة مبنية على الجودة



الحكومات المحلية (البلديات) المستدامة والفعالة



انخفاض تأثير حرائق الغابات الكبرى وحاالت الطوارئ األخرى على الناس والممتلكات والبيئة.

تعمل  DELWPمع مجموعة من المنظمات والهيئات الصناعية ومعاهد السياسة والجامعات .وتشمل هذه العالقات البحث ،ووضع
السياسات وتنفيذ البرامج ودعم التمويل.
لقد حددنا اتجاه  DELWPمن خالل  ،DELWP 2020وإطار عملنا االستراتيجي ،والقيم التي اخترناها في العمل الجماعي،
والرفاهية والسالمة ،والملكية والخدمة الممتازة.
لضمان تقديم خدماتنا بأفضل طريقة لجميع سكان فيكتوريا ،نقوم ببناء ثقافة مؤسسية إيجابية تدفع بأداء عا ٍل من خالل القيادة القوية
والتنوع والتعاون واالبتكار وتطوير موظفينا  -لتصبح منظمة متنوعة وشاملة تمكننا من التعلم من بعضنا البعض ،وتنمية فهمنا وإيجاد
طرق جديدة لتحقيق النتائج.
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ما الذي نفعله
رؤيتنا ومبادئنا
رؤيتنا للتنوع واإلندماج هي ثقافة مكان العمل التي تحتضن الفروقات الفردية من جميع األشكال وتعزز االبتكار واإلندماج .سنعيش قيم
التنوع واإلندماج عندما يتبنى شعبنا المبادئ التالية:


االستفادة من تجربة وأفكار اآلخرين



احتضان وجهات النظر المختلفة



الشعور بأنهم ينتمون ويعرفون بأنهم فريدين



المساهمة مثمنة



الحصول على فرص متكافئة في مكان العمل



التواصل بفعالية مع زبائننا المتنوعين و



أن تفهم المجتمعات احتياجاتها

إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة ،يرجى االتصال بخدمة الترجمة الكتابية والشفهية ( )TISللحصول على مساعدة في الترجمة
الكتابية والشفهية
اتصلوا بـ  TIS Nationalعلى الرقم ( 131 450داخل أستراليا) أو قوموا بزيارة www.tisnational.gov.au

