Mga punong-kahoy, tanim at kapaligiran
Hinihimok ng konseho ang mga residente na
panatilihing maganda ang kanilang
kapitbahayan. Nangangahulugan itong
simpleng pagmimintina ng nature strip (lugar
ng damo na katabi ng daan, na may ilang
punong-kahoy at palumpong).
Ang mga road verge (mga nature strip sa
harapan ng iyong bahay) ay may
mahalagang papel sa kalusugan ng
kapaligiran, kagandahan at karakter ng iyong
kapitbahayan. Sinusuportahan ng Konseho
ang oportunidad para mapaganda o
mapabuti ng mga residente ang mga
espasyong ito.
Pagtatanim, pagtatanggal o pagsira ng
mga halaman sa lupain ng konseho
Pinapayagan kang magtanim ng hardin sa
iyong nature strip. Ang pamantayan sa
pagsasagawa ng aktibidad na ito ay
natatasa ng sarili. Para sa anumang bagay
na hindi napapaloob ng pamantayang
natatasa ng sarili (self-assessable criteria),
kinakailangan ang isang permit.

www.sunshinecoast.qld.gov.au/Environment/
Trees-Plants-and-Gardens/Plant-a-vergegarden
Bakit kailangan ang permit?
Kinokontrol ng konseho ang pagtatanim sa
mga lugar katulad ng mga nature strip upang
masiguro na may ligtas na daanan ng mga
taong naglalakad, pinapanatili ang
kagandahan ng paligid at walang mga
hadlang sa trapiko ng mga sasakyan. Ang
mga ugat ng halaman sa ilalim ng lupa ay
maaari ring magdulot ng pinsala sa mga
serbisyo katulad ng tubig, alkantarilya at
mga linya ng kuryente.
Pagtatanggal ng puno

Natatasa ng sarili (self-assessable) na
mga verge garden
Ang mga residente na nais magtanim ng
isang hardin sa nature strip ay dapat
tumugon sa isang hanay ng pamantayan
upang masiguro na mapapanatili ito sa isang
ligtas na kondisyon. Kontakin ang konseho
para sa karagdagang impormasyon sa mga
opsyon sa pagtatanim na magagamit ng
mga residente.
*Ang aktibidad na nagsasangkot sa
pagtatanggal o paggambala sa mga
halaman sa mga nature strip ay hindi

pinapahintulutan ng walang permit mula sa
konseho.

Isang paglabag sa batas ang pinsalain o
tanggalin ang mga partikular na
pinoprotektahang punong-kahoy at halaman
sa pribadong ari-arian. Kailangang ibigay
ang pag-aproba ng konseho upang
maisagawa ang mga sumusunod na
aktibidad:


Pagputol ng mga punong-kahoy



Pagtaga o pagpinsala ng puno ng isang
punong-kahoy



Pagputol ng mga sanga at dahon
hanggang sa ang punong-kahoy ay
malamang na mamatay, o



Pagtatanggal ng mga halaman sa ilalim
ng kulandong (canopy) ng punongkahoy.
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Para sa karagdagang impormasyon,
kontakin ang Department Services ng
konseho at bumisita sa website sa
www.sunshinecoast.qld.gov.au/Development
/Stay-Connected/Planning-BuildingPlumbing-and-Development-Enquiries
Paano kung yumungyong ang punongkahoy sa aking ari-arian?

Kailangan mo ba ng tulong sa
wika?
Kung nahihirapan ka sa pagsasalita o paguunawa ng wikang Ingles, maaari mong
tawagan ang Translating and Interpreting
Service (TIS, Serbisyo sa Pagsasalin at Paginterpret) sa 131 450 at humiling na ipasa sa
Sunshine Coast Council sa 5475 7272

Kung yumungyong ang punong-kahoy sa
pribadong ari-arian na mula sa lupain ng
konseho, pinapahintulutan kang putulin ang
mga yumungyong na sanga. Kapag naputol
na ang mga sanga, ikaw na ang mananagot
para sa basurang galing sa halaman (green
waste).
*Kung ang mga sanga ng kahoy ay
yumuyungyong nang higit sa 0.5 m at nang
kasintaas ng 2.5m mula sa lupa, kailangang
suriin ang lugar ng isang arborist ng
konseho. Isangguni ang mga katunungan sa:
www.sunshinecoast.qld.gov.au/Pay-andApply/Tree-and-vegetationmanagement/Arborist-Request-Online-Form

Pagsasalin ng online na
impormasyon
Maaari mong gamitin ang Google Chrome
upang isalin ang mga webpage sa ibang
wika. Sundin ang mga hakbang na ito upang
i-activate ang kakanyahang ito:

Artipisyal na damo sa road verge ng
kontrolado ng konseho



Sa iyong computer, buksan ang
Chrome.

Hindi sinusuportahan ng konseho ang
paggamit ng artipisyal na damo sa mga road
verge ng tirahan. Ang paggamit ng artipisyal
na damo ay maaaring makagambala sa pagaccess ng tubig, alkantarilya, kuryente, gas,
at telekomunikasyon na nasa ilalim ng lupa.
Maaari ring maapektuhan ang natural na
kapaligiran dahil hindi na makakaakit ang
ecosystem ng mga ibon at iba pang wildlife
sa lugar.



Sa itaas na kanang bahagi, i-klik ang
More Settings.



Sa ibaba, i-klik ang Advanced.



Sa ilalim ng “Languages”, i-klik ang
Language.



I-tsek o tanggalin ang tsek sa “Offer to
translate pages that aren’t in language
you read (Mag-alok na isalin ang mga
pahina na hindi nakasulat sa wikang
nababasa mo).”

Multicultural Welcome Hub
Alamin kung saan ka makakakuha ng
suporta, paano ka makakakilala ng ibang tao
at galugarin ang iyong bagong komunidad.
Makinig sa mga kuwento ng iba pang
migrante.

Kasalukuyan hanggang nitong Agosto 2019

www.sunshinecoast.qld.gov.au/multicultural
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