
 :ارقام الطواري  -1
 000 -والشرطة   000 -االسعاف 

 فولت   240قوة التیار الكھربائي  -2

 
 ATMالة السحب االلي  - 4
 
 
 

مكینة السحب االلي منتشرة 
في كل مكان ولكن االفضل 

التي في   A.T.Mاستخدام 
البنوك فھي افضل ، واكثر 

 ضمانا لك في رحلتك . 
 
 
 
 

 

 اشیاء نذكركم بھا 

  

 العملة  -3
 
 
 

عملة استرالیا ھي الدوالر االسترالي ، واالفضل 
اصتحاب الدوالر االسترالي معك في رحلتك إلى 

 استرالیا او الباوند البریطاني .
 
 
 

 -الكھرباء :
القابس الكھربائي (البلك ) 
استثنائي في استرالیا ، 
ولكن في أغلب الفنادق 
یوجد القابس المتداول 

عالمیا ، كما یمكنك شراء 
القابس العادي من 

 المحالت . 

 

 

  See Dunia - Gold Coastجولد كوست                                   -شوف الدنیا 



 الھاتف :
04: جمیع ارقام الموبایل في استرالیا تبد ا  

1800: اما الھاتف المجاني فانھ یبدا    
61: +المفتاح الدولي لالسترالیا ھو   

7: جولد كوست    
 اكثر الفنادق  االنترنت مجاني . 

 
 

 الموبایل :
 

یمكنك شراء بطاقة الموبایل من استرالیا من السوبرماركت وكذلك 
دوالر استرالي . 30المحالت االخرى ، وقیمتھا حوالي   

نوصیك مرة اخرى بانھ یجب علیك استخدام بطاقة البلد المتجھة   الیھ 
النھا سوف تكون ارخص بالنسبة للمكالمات من بطاقتك الخاصة ببلدك 

 فنرجو االنتبھ لذلك .
 

-اشھر شركات الموبایل ھي :   
Optus - 1 

:لمزید من االطالعات   
www.optus.com.au 

Telstra - 2 
-لمزید من االطالعات :  

www.telstra.com.au  
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 الطقس في جولد كوست 

 

، یفضل  29إلى   21جمیع ایام السنة الھواء شبة استوائي درجتھ من 
 اخذ المالبس الصیفیة واالفضل القطنیة منھا .

 

 تعتبر مدینة دبي ھي االخت لمدینة جولد كوست .

 علم استرالیا 

. 1901أختیر علم أسترالیا ألول مرة عام   

العلم الذي اختیر  ھو  1954واعتبر العالم في 
 العلم الذي یمثل استرالیا امام العالم .

-وھو على الشكل التالي :  

ازرق الون مع وجود علم جزیرة بریطانیا في 
نجوم . 6احد طرفیة من االعلى ، كما یحتوي على عدة نجوم ، وھي   

 اھمھا النجمة الكبیرة ذات السبعة رؤؤس والتي تمثل والیات استرالیا السبع .
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