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 ما چه کارهایی انجام می دهیم

 
 

 

 

 

 م.، ما به اداره محیط زیست، زمین، آب و برنامه ریزی تبدیل شدی2015ژانویه  1در تاریخ 

DELWP ری، عملکردهای برنامه ریزی، دولت محلی، محیط زیست، نیرو، توسعه حومه ها، جنگل ها، مدیریت در مواقع اضطرا
 ت کنیم. ا تقویرتغییرات اقلیمی و آب را در یک اداره گرد هم آورده تا ارتباطات میان محیط زیست، جامعه محلی، صنعت و اقتصاد 

 در حالیکهشود،  تقریباً دو برابر 2050چالش ما، حفظ قابلیت زندگی در ویکتوریا می باشد، با جمعیتی که انتظار می رود تا سال 
 پاسخگوی تغییرات اقلیمی و محافظت از محیط زیست طبیعی، زیربناها و میراث فرهنگی برای نسل های آینده هستیم. 

 ارزش های عمومی ما  نتایج

 های اصلی ما می باشند.دتعیین کننده کانون تمرکز و رهنمو DELWPارزش های عمومی  نتیجههشت 

 این شامل مشارکت ما در اهداف مشترک با دولت در همکاری با سایر ادارات و نهادهای اصلی می شود: 

 ضریب صفر نشر کربن، اقتصاد و جامعه محلی آماده برای تغییرات اقلیمی 

 ی گوناگونی زیستیاذیر و دارمحیط زیستی سالم، انعطاف پ 

 خدمات انرژی قابل اطمینان، کارآمد، قابل دسترس، ایمن و پایدار 

 مدیریت ثمربخش و موثر زمین 

 منابع آب ایمن و پایدار 

 محیط زیست ساخته شده با کیفیت 

 دولت های محلی پایدار و موثر 

 تتأثیرگذار بر مردم، امالک و محیط زیس تأثیرات کاهش یافته آتش سوزی های جنگلی شدید و سایر موارد اضطراری. 

DELWP هش، پژو با طیفی از سازمان ها، نهادهای صنعتی، موسسات سیاست گذاری، و دانشگاه ها کار می کند. این روابط شامل
 بودجه می شوند. در تأمین توسعه سیاست ها، اجرای برنامه ها و حمایت

، چهارچوب استراتژیک، و ارزش های منتخب همکاری گروهی، تندرستی و ایمنی، مالکیت و  DELWP 2020ما از طریق 
 را تعیین کرده ایم.  DELWPخدمات برتر، رهنمود 

 

رهنگ ت یک فرائه دهیم، در حال ساخبرای حصول اطمینان از آنکه خدمات مان را به بهترین روش برای تمامی ساکنین ویکتوریا ا
 -گیزد رمی انبسازمانی مثبت هستیم که از طریق رهبریتی قوی، گوناگونی، همکاری، ابتکارات و توسعه افرادمان کارآیی باال را 

ش دهیم و را پرور و در برگیرنده به ما توانایی آن را می دهد که از یکدیگر یاد بگیریم، درک خود گوناگونشدن به سازمانی تبدیل 
 راه های جدیدی برای ارائه نتایج پیدا کنیم. 

 نگرش و اصول ما 

 کاری است که همه شکل تفاوت های فردی را می پذیرد و ابتکار و محلنگرش ما برای گوناگونی و در برگیری، فرهنگ 
ه تجربا ردربرگیری را پرورش می دهد. زمانی که افراد ما اصول زیر را بپذیرند، ما ارزش های گوناگونی و در برگیری خود 

 کرده ایم: 

 

https://www2.delwp.vic.gov.au/our-department/delwp-2020
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  تجربیات و عقاید دیگرانتقویت 

  پذیرفتن نقطه نظرات متفاوت 

 ارند و بدانند منحصر بفرد هستند احساس کنند تعلق د 

 ارزش قائل بودن برای مشارکت 

 داشتن فرصت های برابر در محل کار 

  برقراری ارتباطات موثر با متقاضیان گوناگون خدمات مان 

 .جوامعی محلی برای درک نیازهایشان 
 

 Translating and Interpreting Serviceترجمه کتبی و شفاهیچنانچه به کمک نیاز دارید، لطفا با خدمات  
(TIS)  بگیرید.تماس در مورد ترجمه برای دریافت کمک 

 www.tisnational.gov.au وب سایت تماس بگیرید )در استرالیا( یا به 131 450به شماره  TIS Nationalبا 
 مراجعه کنید
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