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He mea tārai e mātou te mātauranga kia rangatira ai, kia mana taurite ai ōna huanga

 مدرسة أورميستون االبتدائية ومدرسة تشابل داونز
سيةاد الدرالتعديالت المقترحة على نظم القي

مقدمة

نمًوا سريعًا خالل السنوات األخيرة مما أدى إلى إنشاء العديد من المدارس    Ormiston Flat Bush Mission Heightsشهد المجمع الدراسي  

  الجديدة الستيعاب الطالب اإلضافيين الذين ينتقلون إلى المنطقة.

تشمل هذه   . تضم منطقة أورميستون عدًدا كبيًرا من المشاريع السكنية التي تم االنتهاء منها مؤخًرا أو قيد التطوير أو سيتم بناؤها في المستقبل
وضواحي منطقة  ،  Bremner Ridge، و Vista Estate، وMurphys Park، و Donegal Glen، وOrmiston Town Centerالتطورات  

Ormiston األخرى. ةتنموي مشاريع الوالعديد من ال  

على المدى المتوسط إلى  وبة للنمو.  ، مما يتطلب خطة استجا االكتظاظ الطالبيتم تحديد مدرسة أورميستون االبتدائية على أنها معرضة لخطر  
تدعم  استجابتنا لمدرسة أورميستون االبتدائية    المدرسية، إال أنالطويل، ستواجه المدارس األخرى في الشبكة التعليمية ضغوًطا مماثلة في قوائمها  

 األوسعالتعليمية في الشبكة  األخرى  النمو للمدارس  حلول 

 ماذا يحدث؟ -نظرة عامة 

التي يمكننا   بة االستجا  وسائل   لدى الوزارة عدد من الوزارة بشكل وثيق مع المدارس في المنطقة لوضع خطة استجابة للتعامل مع هذا النمو.تعمل  
  تطبيقها للتخفيف من مخاطر اكتظاظ المدارس.

مخصصة لدعم التعلم )تقع في مدرسة ماونت  مساحات    عبارة عناثنان منها    -فصالً دراسيًا    18ستوفر الوزارة لمدرسة أورميستون االبتدائية  
قدرتها على استيعاب   لزيادة  للتطوير  طالبًا.  1150ريتشموند(  التخطيط  في  الوزارة  بدأت  داونز.  كما  تشابل  لموقع مدرسة  تتمثل   المستقبلي 

اثنان منها سيكونان مساحات مخصصة لدعم   - المستقبلي للقوائم المدرسية تزايدفصالً دراسيًا إضافيًا الستيعاب ال 14المرحلة األولى في توفير 
 . Flatbush إلنشاء مدرسة ابتدائية جديدة في فالتبوش المتاحة األرض استخدام تدرس الوزارة أيًضا خيارات  التعلم.

لذلك  السعة المثلى للمدرسة.الخاص بهم للتأكد من أن حجم المنطقة يتوافق مع  الدراسي  يجب تعديل نظام القيد    االكتظاظ،   ولمنع  إلى ذلك،  إضافةً 
  في مدرسة أورميستون االبتدائية ومدرسة تشابل داونزالدراسي تقترح وزارة التعليم تعديل نظام القيد 

المناطق الرئيسية 

توزيع  على العمل االقتراح هو تعديل المنطقة الرئيسية لمدرسة أورميستون االبتدائية ومدرسة تشابل داونز بهدف تقليل مخاطر االكتظاظ و
 يتضمن االقتراح إزالة "التداخل" الحالي أو "المنطقة المشتركة" بين مناطق المدارس الطالب.

تعتبر سالمة الطالب والمعلمين من أولوياتنا،  يمكنه االلتحاق بها.كل طالب لمعقول  بشكلمدرسة مالئمة وجود ينصب التركيز على ضمان 
يتم أخذ العديد من العوامل في االعتبار عند االقتراب من تطوير المناطق   نقدمها هي أفضل طريقة لتجنب االزدحام. والتغييرات المقترحة التي 

األقدام إلى المدرسة، وعدد الطالب   ى سيرا عل)الحدود الجغرافية(، والمسافة التي يقطعها الطالب    رئيسيةال وهي: الطرق الرئيسية لكل مدرسة، 
 حضور الطالبلحالية لا نماط األفي المنطقة و



 نشكل نظاًما تعليميًا يقدم نتائج عادلة وممتازة 

He mea tārai e mātou te mātauranga kia rangatira ai, kia mana taurite ai ōna huanga

مسارات التعلم

تدرس الوزارة كيف يمكننا إضافة المزيد من   .هي حالياوالكلية العليا كما  الكلية االبتدائيةستظل المسارات الحالية للمستويات المتوسطة و 
 العمرية.  لهذه الفئةالقدرات مع تقدم النمو السكاني 

إدراج مخطط األجداد 

 في مدرسة أورميستون االبتدائية ومدرسة تشابل داونز.   الدراسي   ستقوم وزارة التعليم بتنفيذ بند األجداد في التعديالت المقترحة على نظم القيد
 في المدرسة.   الملتحقة بالفعل على العائالت    ة الدراسي يمكن للترتيب االنتقالي )الذي يشار إليه غالبًا باسم األجداد( أن يساعد في تقليل أثر نظم القيد  

ِّن بند األجداد أشقاء الطالب الحاليين من االحتفاظ بالحق في  الجديد أو تعديله، طالما   الدراسي   نظام القيد  اعتمادااللتحاق بنفس المدرسة عند    يُمك 
  تم استيفاء معايير أخرى.

بعد    بموجب ترتيب األجداد، سيتمكن األشقاء األصغر للطالب المقيدين حاليًا من االلتحاق بالمدرسة إذا استمروا في العيش في عنوانهم الحالي
 األخ األكبر مقيدا حاليًا في المدرسةإجراء التغيير، وكان 

" ويمكنك التحقق مما إذا كان عنوانك مؤهالً  الدراسية   التفصيلية لبند األجداد في "األسئلة المتداولة عن التسجيل ونظم القيد  إدراج المعلومات تم  
 بموجب عناوين األجداد المقترحة لكل مدرسة في الصفحات التالية

ماذا يعني هذا لعائلتي؟

يحق لجميع الطالب   .  الدراسي مدرسة تشابل دونز بتغيير نظام القيد أو لن يتأثر أي طالب مقيد حاليًا ويدرس في مدرسة أورميستون االبتدائية
 بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه حاليًا مدرستهم،والذين بدأوا في الحضور( االستمرار في الدراسة في )المقيدين 

 حضورك  .  من المهم مالحظة أن التسجيل يبدأ عند2023يناير    1التسجيل اعتباًرا من    اجراءات   في المنطقة الرئيسية على جميعسيؤثر التغيير  
 ، وليس عند استكمال استمارات التسجيل.   لمرة األولىالمدرسة ل

ارج المنطقة مكانًا في المدرسة وستحتاج إلى التقديم بينما ال يضمن التسجيل من خ التسجيل من داخل المنطقة يضمن تلقائيًا االلتحاق بالمدرسة.
 لذلكماكن األ توفرت  من خارج المنطقة إذا  المدرسة للتسجيلمن خالل إجراءات 

التسجيل من خارج المنطقة 

سة. سيحدد المجلس كل عام عدد األماكن التي من المحتمل أن تتوفر في العام التالي لقيد الطالب الذين يعيشون خارج المنطقة الرئيسية للمدر
سينشر المجلس هذه المعلومات بإشعار في صحيفة يومية أو صحيفة مجتمعية منتشرة في المنطقة التي تخدمها المدرسة.  سيشير اإلشعار إلى  

 فية تقديم الطلبات وسيحدد التاريخ الذي يجب أن يتم فيه استالم جميع الطلبات.   كي 
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 إجراءات التشاور والجدول الزمني

 سبتمبر. 2يوليو إلى الجمعة  25تجري وزارة التعليم حاليًا مشاورات حول التغييرات المقترحة بدًءا من يوم االثنين 

عند اتخاذ   ء التي يتم مشاركتها أثناء التشاور والتنسيق مع مجلس اإلدارة قبل اتخاذ القرار النهائي.ستنظر الوزارة في جميع التعليقات واآلرا
  .2023يناير  1قرار، ستدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتباًرا من 

يمكنك إخبارنا بما تريد من خالل: 

 استكمال االستبيان على موقع:   •

https://consultation.education.govt.nz/education/ormiston-schools-enrolment-schemes 

أو إذا كان لديك أي أسئلة أخرى   بطلبك   auckland.enrolmentschemes@education.govt.nzرسال بريد الكتروني على  ا •

 أو تعليقات. 

 لمجتمع ل معلوماتتقديم الجلسات 

ةي القيد الدراسفي التواريخ التالية فيما يتعلق بالتعديالت المقترحة على نظم  للمجتمع معلوماتتقديم الستعقد جلسات 

االبتدائية: • أورميستون  الساعة    10األربعاء   مدرسة  الـ  6:30أغسطس  في  أورميستون    بمدرسة  MultiSpace  مالتي سبيسمساًء 

 االبتدائية.
 مدرسة تشابل داونزمساًء في قاعة  6.30أغسطس  11الخميس  مدرسة تشابل داونز: •

https://consultation.education.govt.nz/education/ormiston-schools-enrolment-schemes
mailto:auckland.enrolmentschemes@education.govt.nz
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التعديل المقترح من مدرسة أورميستون االبتدائية 

تم إدراج وصف وخريطة المنطقة الرئيسية المقترحة في   يتضمن االقتراح إزالة مناطق من المنطقة الرئيسية لمدرسة أورميستون االبتدائية.
 الصفحات التالية. 

 ميستون االبتدائية أور المقترحة لمدرسةوصف كتابي للمنطقة الرئيسية 

المدرسة. ب  االلتحاق ( 1الشكل  -  الموضحة على الخريطة المرفقة)والموصوفة أدناه  رئيسيةيحق لجميع الطالب الذين يعيشون داخل المنطقة ال

 Kenswayإلى الجانب المقابل لـ    Stancombeطريق    وسط ، اتجه شرًقا على طول  Stancombeو   Chapelبدًءا من تقاطع طرق  
Drive  (  متضمنغير .) جنوبًا على طول الحدود الشرقية لمتنزه    اتجهSir Barry Curtis Park    ثم شرًقا عبرSalford Park    وعلى

من   الجنوبي  الجانب  إلى طريق  متضمنغير  )  Multose Driveطول   )Murphys.  جنوبًا على طول طريق    اتجهMurphys  
 (.تضمنغير م)  Murphys Park Drive لـ  متضمنة فقط( إلى الجانب المقابل 270إلى160  من رقام الزوجية أل)العناوين ذات ا

استمر في الشمال الغربي على طول حدود   .Murphys Bush Scenic Reserveغربًا على طول الحدود الجنوبية لمحمية    اتجه 
)المتضمن    Castlebane Driveغربًا على طول    اتجه ثم    Castlebane Drive  إلى   Murphys Bush Scenic Reserveمحمية  
  فقط، ا متضمناً  مما دونهوRepehina  (Charleston Drive  53  ،65وما فوق واألرقام الفردية( إلى طريق  68وما دونه،  32  فقط

  .Donegal Park Driveإلى   Repehinaغربًا على طول طريق  اتجه ا متضمناً فقط(.موما دونه  Hikuawa 55، 62طريق 

  Ksenia Driveمن  .Ksenia Driveوما فوق متضمناً فقط( إلى  42،  41A)   Donegal Park Driveطول شمااًل على    اتجه
وما فوق   Broadhurst Road (38، 45إلى  Donegal Park Driveوما فوق متضمناً فقط( استمر شمااًل على طول   68، 35)

)كال الجانبين متضمًنا( إلى   Puoro Streetغربًا على طول شارع   اتجه .Puoro Streetمتضمناً فقط( ومرة أخرى إلى شارع 
Quattro Avenue.  شمااًل على طول  اتجهQuattro Avenue   (14، 15   إلى )وما فوق متضمناً فقطKawa Drive. اتجه  

 .Flat Bush School Roadإلى  Kawa Driveغربًا وشمااًل على طول 

شمااًل على   اتجه .Chapelوما دونها متضمناً فقط( إلى طريق  157، 182)   Flatbush Schoolغربًا على طول طريق  اتجه
 متضمناً فقط( عائًدا إلى نقطة البداية. 163إلى 69)من  Chapelطول طريق 

الحدودية متضمنة الطرق  من جوانب  No Exit Roadsالمغلقة  وجميع الطرقجميع العناوين السكنية على جوانب الطرق الحدودية المتضمنة 

 في المنطقة ما لم ينص على خالف ذلك. 

الخاصة بمدرسة أورميستون االبتدائية برنامج اللغة 

سيحدد   برنامج أورميستون نيوزيلندا للغة اإلشارة. التعليم: أمانة تدير مدرسة أورميستون االبتدائية البرنامج الخاص التالي المعتمد من قبل 
ن خارج منطقة المدرسة الرئيسية.  ستمنح المجلس كل عام عدد األماكن التي من المحتمل أن تتوفر في العام التالي لقيد الطالب الذين يعيشو

 بالبرنامج الخاص التالي. المتقدمين لاللتحاق  األولوية للطالب طلبات التسجيل خارج المنطقة 

اقتراح مدرسة أورميستون االبتدائية لعناوين األجداد 

منطقة  ترحة لتكون منطقة أجداد" تعتبر جزًءا من الذي يحمل مسمى "المنطقة المق 2إضافة إلى ذلك، فإن العقارات الموضحة أدناه وفي الشكل 
عندما تتوقف األسرة عن اإلقامة في  لكن  أشقاء الطالب الحاليين. التسجيل،على أطفال كانوا، في وقت  أنها تشمل فقط   طالما،  الرئيسية المدرسة 

  الرئيسية.، يتوقف العقار عن كونه جزًءا من المنطقة 2022العنوان الذي تعيش فيه عام 

العناوين اسم الشارع 

Adamson Road العناوين كل

Aklander Rise كل العناوين

Arrowsmith Drive 31 ،54  وما فوق فقط

Ballyliffin Drive كل العناوين

Bunbeg Crescent كل العناوين

Bunlin Road كل العناوين

Bushfield Drive كل العناوين

Carrick Glen Avenue44  وما فوق فقط

Castlebane Drive رقام الزوجية فقط األ 64 إلى 34من

Charlestown Drive58 ،59  وما فوق فقط

Clonmany Road كل العناوين

Cloonlyon Drive كل العناوين

Cooladawson Drive كل العناوين

Corveen Road كل العناوين

Cumber Lane كل العناوين

العناوين اسم الشارع 

Downpatrick Drive العناوين كل

Drumaness Road كل العناوين

Drumbuoy Drive48  وما فوق فقط

Drumconnell Drive كل العناوين

Drumnaconagher Road كل العناوين

Dungloe Avenue كل العناوين

Elevation Street كل العناوين

Eunans Close كل العناوين

Fernly Rise كل العناوين

Greenan Drive كل العناوين

Gurtin Road كل العناوين

Hikuawa Road57  وما فوق االرقام الفردية فقط

Hirimate Place كل العناوين

Joseph Street كل العناوين

Knock Lane كل العناوين
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Lane Cameron Place كل العناوين

Lavey Road كل العناوين

Lime Hill Rise العناوين كل

Manawatere Way كل العناوين

Murphys Road 58  وما دونه األرقام الزوجية فقط

Pūhakehake Place كل العناوين

Pae Lane كل العناوين

Panakenake Way كل العناوين

Piki Street كل العناوين

Piwari Place كل العناوين

Purei Rise كل العناوين

Rakiraki Place كل العناوين

Ripa Street كل العناوين

Rossbeg Lane كل العناوين

Seelie Court كل العناوين

Seelie Road كل العناوين

Tairanga Lane كل العناوين

Tannaghmore Drive كل العناوين

Teitei Rise كل العناوين

Thomas Road53 ،64  وما فوق فقط

Tir Conaill Avenue14 ،25  وما فوق فقط

Tiro Street كل العناوين

Glann Lane كل العناوين

Crossgar Road كل العناوين

Uru Drive كل العناوين

Brackloon Lane كل العناوين

Koromeke Street كل العناوين

Ballyalton Crescent كل العناوين

Tullymore Drive كل العناوين
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منطقة مدرسة أورميستون االبتدائية المقترحة للتشاور  :1الشكل  

 مخطط القيد الدراسي المقترح لمدرسة أورميستون االبتدائية
 مخطط القيد الدراسي القائم لمدرسة أورميستون االبتدائية 
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المنطقة المقترحة لتكون منطقة أجداد   -مدرسة أورميستون االبتدائية   :2الشكل  

المنطقة المقترحة لتكون منطقة أجداد  -مدرسة أورميستون االبتدائية   

 مخطط القيد الدراسي المقترح لمدرسة أورميستون االبتدائية 
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التعديل المقترح لمدرسة تشابل داونز

تم إدراج وصف وخريطة المناطق الرئيسية المقترحة في الصفحات   تشابل داونز.يتضمن االقتراح إزالة مناطق من المنطقة الرئيسية لمدرسة  
 التالية.

 المدرسة الرئيسية  لمنطقة   زاقتراح مدرسة تشابل داون

المدرسة. االلتحاق ب ( 3الشكل  -  الموصوفة أدناه )والموضحة على الخريطة المرفقة رئيسيةيحق لجميع الطالب الذين يعيشون داخل المنطقة ال

  Ormistonطريق    طول وسط شرًقا على    اتجه متضمناً فقطOrmiston  (123  ،125    ،)وطريق    Te Irirangi Driveبدًءا من تقاطع  
و .Chapelطريق    إلى جنوبًا  طول    اتجهانعطف  طريق    Chapel (180،  61 طريق  وسطعلى  إلى  فقط(  متضمناً  دونهما  وما 

Broadhurst.  شرًقا على طول طريق    اتجهBroadhurst   (43،  32    ًوما دونهما متضمنا)إلى    فقطQuattro Avenue  (13،  
. 43 ،32إلى األرقام   Broadhurstاستمر على طول طريق  وما دونهما متضمناً فقط(. 12

 Donegal Park Driveاستمر في الجنوب بالتوازي مع   وما دونهما متضمناً فقطKsenia Drive    (66،  33  .)جنوبًا إلى    اتجه
إلى    40،  41) فقط(  متضمناً  دونهما  طول    اتجه .Carrick Glen Avenueوما  على    إلى   Carrick Glen Avenueشرًقا 

Drumconnell Drive. شرًقا على طول    اتجهDrumconnell Drive    إلى طريقHikuawa   (57    وما فوق من األرقام الفردية
 Castlebane  وسط شرًقا على طول    اتجه  .Castlebane Drive  إلى  Hikuawaشمااًل شرًقا على طول طريق    اتجه .متضمناً فقط(

Drive     فقط( إلى    منة األرقام الزوجية متض  66إلى    34) منBunbeg Crescent.  جنوبًا على طول    اتجهBunbeg Crescent    ثم
 وما فوق متضمناً فقطDrumbuoy Drive (41، 48  .)جنوبًا شرًقا إلى 

واستمر    ،Bushfield Driveشرًقا على طول    اتجه .Bushfield Driveإلى    Tannaghmore Driveشرًقا على طول    باً جنو  اتجه
  طول وسط طريق جنوبًا على    اتجه .Murphysإلى طريق    Murphys Bush Scenic Reserveعلى طول الحدود الجنوبية لمحمية  

Murphys (158  إلى طريق )وما دونه من األرقام الزوجية متضمناً فقطRedoubt .

متضمناً فقط( إلى    ة،رقام الفردي األ  193  إلى   167  ، منالزوجيةاألرقام    120إلى    60من  )  Redoubtغربًا على طول طريق   اتجه
  Hollyford Driveوسط  شمااًل على طول    اتجه  .Hollyford Drive  إلى   Redoubtطريق    وسط ، ثم تابع على طول  Hilltopطريق  

  277إلى    141  ن)م   Te Irirangi Drive  وسط شمااًل على طول    اتجه  . Te Irirangi Drive)األرقام الفردية متضمناً فقط( إلى  
 إلى نقطة البداية.   عائداً فقط(  متضمنة  األرقام الفردية

الحدودية متضمنة الطرق  من جوانب  No Exit Roadsالمغلقة  وجميع الطرقجميع العناوين السكنية على جوانب الطرق الحدودية المتضمنة 

 في المنطقة ما لم ينص على خالف ذلك. 

اقترحت مدرسة تشابل داون عناوين األجداد 

منطقة  الذي يحمل مسمى "المنطقة المقترحة لتكون منطقة أجداد" تعتبر جزًءا من  4إضافة إلى ذلك، فإن العقارات الموضحة أدناه وفي الشكل 
ي  عندما تتوقف األسرة عن اإلقامة ف لكن  على أطفال كانوا، في وقت التسجيل، أشقاء الطالب الحاليين. أنها تشملفقط طالما ،  الرئيسية المدرسة 

  ، يتوقف العقار عن كونه جزًءا من المنطقة الرئيسية.2022العنوان الذي تعيش فيه عام 

العناوين اسم الشارع 

Ako Roadكل العناوين

Alexia Placeكل العناوين

Arranmore Driveكل العناوين

Artemis Wayكل العناوين

Ascent Street العناوينكل

Aster Placeكل العناوين

Ballinabreen Roadكل العناوين

Ballindrait Driveكل العناوين

Ballyholey Driveكل العناوين

Ballykerrigan Roadكل العناوين

Barley Roadكل العناوين

Barnesmore Roadكل العناوين

Bartells Driveكل العناوين

Belinda Avenueكل العناوين

Beltany Driveكل العناوين

Benthos Roadكل العناوين

Berm Laneكل العناوين

العناوين اسم الشارع 

Black Shed Roadكل العناوين

Bonnette Roadكل العناوين

Broadhurst Road38 ،45  وما فوق فقط

Brookview Driveكل العناوين

Bruckless Driveكل العناوين

Bush View Placeكل العناوين

Cahir Placeكل العناوين

Calcite Avenueكل العناوين

Carrickdawson Driveكل العناوين

Carrygawley Roadكل العناوين

Casheltown Wayكل العناوين

Castlebane Drive ،الرقم  4كل األرقام الفردية ،
 فوق فقط وما  68الزوجي 

Castlederg Driveكل العناوين

Charlestown Drive56 ،53  وما دونهما فقط

Christella Streetكل العناوين

Clady Driveكل العناوين
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Cloghfin Placeكل العناوين

Collier Driveكل العناوين

Coolaghy Driveكل العناوين

Cranford Driveكل العناوين

Creekside Wayكل العناوين

Creeve Placeكل العناوين

Creggan Crescentكل العناوين

Curtis Roadكل العناوين

Cyclewayكل العناوين

Cyperus Streetكل العناوين

Demeter Streetكل العناوين

Donegal Park Drive41 ،42  وما فوق فقط

Donnybrook Road العناوينكل

Dosina Placeكل العناوين

Dromoland Driveكل العناوين

Drumbuoy Drive39 ,46  وما دونهما فقط

Drumfad Roadكل العناوين

Dunkineely Roadكل العناوين

Eastfield Avenueكل العناوين

Eros Roadكل العناوين

Flat Bush School Road290 ،301  دونهما فقط وما

Fluvial Laneكل العناوين

Freshland Driveكل العناوين

Frontier Laneكل العناوين

Gallipoli Placeكل العناوين

Geranium Avenueكل العناوين

Gilston Avenueكل العناوين

Golden Avenueكل العناوين

Goodfellow Laneكل العناوين

Goodwood Drive العناوينكل

Gortnest Placeكل العناوين

Haddington Driveكل العناوين

Hakinakina Driveكل العناوين

Hauhake Roadكل العناوين

Hearth Streetكل العناوين

Heavenly Wayكل العناوين

Helianthus Avenueكل العناوين

Hera Streetكل العناوين

Hermes Road العناوينكل

Hermitage Streetكل العناوين

Hikuawa Road62 ،55  وما دونهما فقط

Hinoki Wayكل العناوين

Hodges Roadكل العناوين

Horo Roadكل العناوين

Horsefields Driveكل العناوين

Hughs Wayكل العناوين

Jodie Placeكل العناوين

Kamana Road العناوينكل

Kapara Streetكل العناوين

Karoro Roadكل العناوين

Kawa Driveكل العناوين

Kerrykeel Driveكل العناوين

Kilcadden Driveكل العناوين

Kildare Roadكل العناوين

Killarney Driveكل العناوين

Kiltole Driveكل العناوين

Koropa Road العناوينكل

Ksenia Drive39 ،68  وما فوق فقط

Laquinta Placeكل العناوين

Lemon Tree Laneكل العناوين

Lisnoble Roadكل العناوين

Listack Driveكل العناوين

Longhorn Drive66 ،85  وما دونهما فقط

Louis Braille Laneكل العناوين

Magnetite Lane العناوينكل

Mary Ann Roadكل العناوين

Matahae Driveكل العناوين

Matiki Roadكل العناوين

Mcquoids Roadكل العناوين

Medvale Avenueكل العناوين

Morepork Streetكل العناوين

Moville Driveكل العناوين

Mullafin Roadكل العناوين

Murphys Park Drive العناوينكل

Murphys Roadاألرقام   246إلى 160من
وما دون ذلك من   171الزوجية، 

 األرقام الفردية فقط 
Norrie Smith Avenueكل العناوين

Oakhurst Avenueكل العناوين

Ormiston Roadاألرقام الفردية   303إلى169من
 فقط 

Paripari Streetكل العناوين

Paterae Lane العناوينكل

Pencaitland Driveكل العناوين

Penion Driveكل العناوين

Perehia Road األرقام الزوجية فقط

Picturesque Driveكل العناوين

Puoro Streetكل العناوين

Puruatanga Driveكل العناوين

Quattro Avenue14 ،15  وما فوق فقط

Rashni Roadكل العناوين

Raumaota Roadكل العناوين

Redoubt Roadكل العناوين

Repehina Roadكل العناوين

Riviera Driveكل العناوين

Rohi Placeكل العناوين

Rorida Laneكل العناوين

Rosewell Crescentكل العناوين

Roundaboutكل العناوين
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Routhmore Streetكل العناوين

Santa Monica Placeكل العناوين

Serai Placeكل العناوين

Shandon Streetكل العناوين

Slipper Avenueكل العناوين

Springside Driveكل العناوين

Streamside Driveكل العناوين

Stroom Streetكل العناوين

Sunglade Groveكل العناوين

Sunshine Laneكل العناوين

Sycamore Streetكل العناوين

Tānekaha Roadكل العناوين

Tattler Roadكل العناوين

Te Ara Kahikateaكل العناوين

Te Irirangi Drive األرقام   228إلى 198من
 الزوجية فقط 

Te Kura Roadكل العناوين

Thomas Roadكل العناوين

Tia Roadكل العناوين

Timmer Road العناوينكل

Tomtit Laneكل العناوين

Treeline Laneكل العناوين

Uki Wayكل العناوين

Urney Driveكل العناوين

Vista Estate Boulevardكل العناوين

Whakaora Laneكل العناوين

Whakatupu Roadكل العناوين

Whenua Roadكل العناوين

Whimbrel Road العناوينكل
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منطقة مدرسة تشابل داونز المقترحة للتشاور  :3الشكل  

القيد الدراسي المقترح لمدرسة تشابل داونز مخطط 

زالقيد الدراسي القائم لمدرسة تشابل داون مخطط 
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منطقة أجداد المنطقة المقترحة لتكون  -مدرسة تشابل داونز   :4الشكل  

 المنطقة المقترحة لتكون منطقة أجداد -مدرسة تشابل داونز 

 القيد الدراسي المقترح لمدرسة تشابل داونز مخطط 




