Edgebrook

ਮਜਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਉਜਾਗਰ
ਰਮਹੰਦੀ ਹੈ

Edgebrook ਕੋਈ ਿਾਿੂਲੀ
ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ
ਖਾਸ ਜਗ੍ਾ ਹੈ।
60 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ
ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ
ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ,
ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ
ਮਵਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਮਵਕਟੋਰੀਆ ਮਵੱਚ ਸਾਡੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਮਕ ਇਹ
ਮਵਲੱਖਣਤਾ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
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ਨਕਸ਼ਾ ਕੇਵਲ Edgebrook ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ (ਅਤੇ ਤੀਸਰੀਆਂ ਮਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਮਵਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿੁਕਾਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਾਨਤ ਸਥਾਨ))
ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਨੁਿਾਮਨਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਿੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਿਾਨੇ (scale) ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਸ ਕਾਰਨ
01. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ
Edgebrook ਮਵਖੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਮਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਮਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਪਬਮਲਕ ਆਰਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਦਰਿਸਾਂ ਦੇ ਮਡਜ਼ਾਇਨਾਂ ਨੂੰ
Edgebrook ਲਈ ਪ੍ਸਤਾਮਵਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕੇ। Clyde Creek ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਮਵੱਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਕ ਮਵੱਚ, ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਾਿਾਨ,
ਬਾਰ ਬੀ ਮਕਊ ਖੇਤਰਾਂ, ਅਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ
ਅਮਜਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਓ ਮਜੱਥੇ ਹਰ ਮਵਅਕਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿੌਸਿ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਲਆਉਂਦੀ ਹੈ।

02. ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ
Edgebrook ਦੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਆਧੁਮਨਕ ਮਡਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ
ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੌਜਦ
ੂ ਾ ਦੁਕਾਨਾਂ,
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਿਨੋ ਰੰਜਨ ਸੁਮਵਧਾਵਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਦਾ ਆਨੰ ਦ ਿਾਣੋ, ਜਦੋਂ ਮਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ Creekside ਦਾ
ਤਾਜ਼ਾਪਨ, ਰੁਖ
ੱ ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੱਧ ਬੂਲੇਵਾਰਡ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੜਕਾਂ
ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਮਦੱਨ ਤੋਂ ਆਰਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ

03. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਵੱਚ ਸੰਤੁਲਨ
ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ
Edgebrook ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਜੁਮੜਆ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ
ਮਜੱਥੇ ਕੰਿ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨਵਾਸੀ ਿੌਜ਼ਦ
ੂ ਾ ਬੱਸ ਅੱਮਡਆਂ, ਸੁਖਾਲੀ
ਪਹੁਚ
ੰ ਵਾਲੀ Princes Freeway ਤੋਂ Cranbourne ਰੇਲ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਜਹੀ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ
ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਮਪੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮਸਹਤ-ਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ੜੇ ਹੀ ਸਮਥਤ
ਹਨ ਅਤੇ Cranbourne ਦੇ Royal Botanic Gardens
ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਿਨੋ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਖੋਜਣ ਲਈ ਮਤਆਰ ਹੈ।

04. ਜ਼ਸਜ਼ਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ
Edgebrook ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਸੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। 8 ਮਕਲੋਿੀਟਰ
ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਿੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਸਤਾਮਵਤ
ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ Edgebrook ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਸੱਮਖਆ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਮਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Stockland ਆਪਣੇ
Link and Learn ਪ੍ਗ
ੋ ਰਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਮਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ
ਿੁਫ਼ਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਪਮਹਲਕਦਿੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।

05. ਇੱਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜ਼ਜਥੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ

08. ਇੱਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜ਼ਜਸ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਣ
ਕੇ ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ

Clyde Creek, Edgebrook ਮਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਲ
ੱ ੍ੀ ਥਾਂ
ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ-ਸਿਝ ਕੇ ਮਡਜਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਰਨ ਮਫਰਨ ਅਤੇ
ਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਾਰਗਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਜਹੀ
ਜਗ੍ਾ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਮਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਪ੍ਮਕਰਤੀ ਮਵੱਚ ਚੱਲਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਗ
ੋ ।ੇ ਨੇ ੜਲੇ ਕੈਸੀ Casey RACE Recreation
and Aquatic Centre ਅਤੇ Casey Fields ਪ੍ੀਿੀਅਰ
ਆਊਟਡੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੁਮਵਧਾ ਮਵਚ ਕਈ ਮਕਸਿ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਵਕਟੋਰੀਆ ਮਵਚ Stockland ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, Edgebrook ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਮਸੱਧ ਭਾਈਚਾਮਰਆਂ ਦੀ
ਤਰ੍ ਾਂ ਇਕੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਨੇ ੜਲਾ Selandra
Rise. Edgebrook ਮਵਖੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮਵੱਚ
ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਿੁਤਾਬਕ ਮਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਾਨ
ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਮਹਸੂਸ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ। Stockland
ਦੇ ਮਡਜ਼ਾਈਨ ਮਦਸ਼ਾ ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ ਤੁਸੀਂ
ਭਮਵੱਖ ਲਈ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਮਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

06. ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ

09. ਇੱਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜ਼ਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ੇਰਤ ਕਰੇਗਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਕ ਮਜਹੜੀ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਬਲਕੁਲ ਮਵਚਕਾਰ
ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਮਰਵਾਰ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਸਤਾਮਵਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ
ਜਗ੍ਾ, Clyde Creek ਨੇ ੜੇ ਇੱਕ ਿਜ਼ੇਦਾਰ, ਢਲਵਾਂ ਭੂਗਲ
ੋ , ਪੈਦਲ
ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲ
ੱ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਗ੍ਾ, ਬੱਮਚਆਂ
ਲਈ Edgebrook ਇੱਕ ਿਨਭਾਉਂਦੀ ਜਗ੍ਾ ਹੋ ਮਨਬੜੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਰਮਹਣ ਦਾ ਿਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਹੈ। 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਬਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਮਵਖਾਵੇ ਵਾਲਾ
ਸ਼ਮਹਰ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਬਹਤਰ ਮਬਲਡਰਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਿਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਡਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਦਰਮਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਮਵੱਚ Edgebrook ਮਵੱਚ ਆ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਮਜੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਿਾਮਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ
ਨੂੰ ਮਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਮਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

07. ਇੱਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜ਼ਜਥੇ ਗਵਾਂਢੀ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ
Edgebrook ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਵਾਂਡ, Edgebrook ਮਵੱਚ ਰਮਹਣ
‘ਤੇ ਿਾਣ ਿਮਹਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੀਮਟੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ
ਥਾਂਵਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਜੱਥੇ ਮਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਦੋਸਤੀਆਂ
ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। Stockland ਦਾ Link & Learn ਪ੍ਗ
ੋ ਰਾਿ
ਿੁਫ਼ਤ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਮਰਆਂ
ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰਮੱ ਖਅਤ ਿਾਹੌਲ ਮਤਆਰ ਕਰ ਸੱਕੇ।

10. ਇੱਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜ਼ਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਭਜ਼ਵੱਿ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ
Stockland ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਮਰਆਂ ਵਾਂਗ, Edgebrook
ਨੂੰ ਮਧਆਨ ਮਵਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਰਮਹਣ ਲਈ
ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਹੋਵ।ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਵਆਪਕ
ਿੂਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਗ
ੋ ਰਾਿ, ਜੈਮਵਕ-ਮਵਮਵਧਤਾ ਸੁਰਮੱ ਖਆ
ਸਕੀਿਾਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਜੋ ਨੇ ੜਲੇ ਜਲਿਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਮਲਆਂ (ਬੁਸ਼ਲੈਂਡ)
ਦੀ ਸੁਰਮੱ ਖਆ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। Stockland ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਮਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਮਬਲਡਰ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ੜਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਭਮਵਖ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ

ਭਮਵੱਖ ਦੇ ਜਿੀਨੀ ਇਲਾਕੇ

ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ
(ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ)

Foundation Avenue

यह मास्टरप्लान केवल Edgebrook का �च� दे ने के ल�य से �दान �कया जा रहा है (तथा वतर्मान व �स्ता�वत तृतीय पक्ष� क� सु�वधाएँ, सेवाएँ या �री का अनुमा�नत �ल भी)। जो �री या साईज़
बताई ग� ह� केवल अन्दाज़ दे ने व बताने के ल�य से द� गई ह� व पैमाने के अनुसार नह� ह�।

ਿਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਿੁਲੀਆਂ ਜਗ੍ਾ

ਜ਼ਵਜ਼ਦਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ (CHILDCARE)

ਜ਼ਵਹਲਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਬਤਾਉਣ ਲਈ ਕ�ਦਰ -

ਭਮਵੱਖ ਦਾ ਿੁੱਖ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ - 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ

ਭਮਵੱਖ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ – ਆਨ ਸਾਈਟ

Clyde ਪ੍ਾਇਿਰੀ ਸਕੂਲ - 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ

Clyde ‘ਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ (ਮਜਸ ਮਵੱਚ Coles ਵੀ ਹੈ) 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ

ਭਮਵੱਖ ਦੇ ਤੁਰਨ ਮਫਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਰਗ -ਆਨਸਾਈਟ

Casey RACE Recreation and Aquatic Centre - 6
ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ

ਭਮਵੱਖ ਦੇ ਮਪਕਮਨਕ ਖੇਤਰ - ਆਨਸਾਈਟ

Selandra Rise ਫੈਮਿਲੀ �ਡ ਮਚਲਡਰੱਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ

Selandra Rise ਖਰੀਦਾਰੀ ਸੈਂਟਰ (ਮਜਸ ਮਵੱਚ Woolworths
ਵੀ ਹੈ) ਮਿੰਟਾਂ5 ਦੀ ਡਰਾਈਵ

ਭਮਵਖ ਦੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ੋ – ਸਾਿਾਨ ਆਨਸਾਈਟ

St Peter’s College - 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ

Cranbourne ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮਪੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਮਜਸ ਮਵੱਚ Kmart ਅਤੇ
Coles ਵੀ ਹੈ) 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ

ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ - ਆਨਸਾਈਟ
Clyde ਿਨੋ ਰੰਜਨ ਮਰਜ਼ਰਵ

St. Thomas the Apostle Catholic Primary 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ

ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ
ਸਥਾਪਤ ਬਸ ਦਾ ਅੱਡਾ – 1 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ
Berwick/Cranbourne Rd - 4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ
S Gippsland Highway - 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ
Cranbourne ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ - 12 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ

Cranbourne Little Athletics Centre 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ
Selandra Rise ਕੁਮਤਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕ - 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸੰਕੇਤਾਵਲੀ

Casey Fields - 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ

ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ

Cranbourne Racecourse and Recreation Centre
9 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ

ਭਮਵੱਖ ਦਾ ਮਵਕਾਸ (ਉਸਾਰੀ)
ਭਮਵੱਖ ਦਾ ਮਡਸਪਲੇ ਮਵਲੇਜ

ਜ਼ਡਸਪਲੇ ਜ਼ਵਲੇਜ

ਮਵੱਕਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ

ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ

ਭਮਵੱਖ ਦਾ ਮਡਸਪਲੇ ਮਵਲੇਜ - ਆਨਸਾਈਟ

Amstel ਿੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ -- 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ

ਮਵੱਕਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ - ਆਨਸਾਈਟ

Cranbourne Park ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਕਮਲਮਨਕ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ

Selandra ਕਿਯੂਮਨਟੀ ਪਲੇਸ - 4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ

ਿੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ਮਹਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ – 55 ਮਕਲੋਿੀਟਰ

stockland.com.au/edgebrook
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Edgebrook ਦਾ ਮਵਕਰੀ ਅਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ
125 Tuckers Rd, Clyde
P: 13 52 63
stockland.com.au/edgebrook
facebook.com/linkandlearnsouth
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