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هذا عرض
مالك العقار من

بلدية مدينة
ويستمنستر

لقد أرسلنا إليك هذا الكتيب ألنك تتمتع بحق التصويب في استفتاء سكان
 .Church Streetوسيقرر صوتك طريقة تعاملنا مع مقترحات تجديد
المواقع  Aو Bو.C
لدينا فرصة لتحسين شارع  Church Streetمن خالل بناء منازل حديثة تتميز
بالجودة العالية ويسر التكلفة للسكان الحاليين والمحليين؛ لتحسين سوق Church Street
 Marketوالمرافق المجتمعية.

تلتزم بلدية مدينة ويستمنستر بتحسين جودة

الجودة وأكثر خضرة وبمساحات مشاة أكثر

حياة سكان منطقة .Church Street

وخدمات مجتمعية جديدة لدعم صحة ورفاه

وسيتضمن التجديد بناء منازل جديدة عالية

المجتمع المحلي.

تتمتع اآلن بفرصة
التصويت لمستقبل

بالتصويت بـ "نعم" دع ًما للخطط المبينة في هذا المستند ،يمكننا إحداث فارق من أجلك ومن أجل
مجتمع .Church Street

مواقع شارع  Aو Bو Cبمنطقة
CHURCH STREET

االستفتاء مخصص لتجديد المواقع  Aو Bو Cبشارع  .Church Streetوال تسري المقترحات
المبينة في عرض مالك العقار هذا المتصلة بالمنازل الجديدة بـ  ،Kennet Houseاألمر
الموضح في صفحة .20
لن تؤثر نتيجة االستفتاء على مشروعات التجديد األخرى في منطقة .Church Street

ستجد في الصفحات التالية كافة المعلومات التي

ندرك أن هذا قرار مهم لك وألسرتك .ونريد أن نتأكد

تحتاج إليها التخاذ قرارك .لقد تحدثنا مع مجتمع

من الفهم الكامل والواضح للعرض .إذا كان لديك أي

 Church Streetلكي نفهم القضايا التي تهمكم

أسئلة ،يرجى القدوم إلى Regeneration Base

على نحو أفضل .يعرض مستند العرض هذا تفاصيل

لزيارتنا ،أو يمكنك التواصل معنا بالهاتف أو البريد

عن التزامنا لإليفاء بطموحاتك وأولوياتك لحي جيد

اإللكتروني.

التصميم وكفء الطاقة وعال الجودة .ويوضح حقك
في منزل جديد تما ًما واالستحقاقات األخرى كمستأجر
مؤ ّمن باإلضافة إلى المعاملة العادلة للمستفيدين من
اإليجار التملكي ومستأجري اإلقامة المؤقتة .كما
نوضح التزام البلدية باستمرار التشاور المفتوح
صوت بـ "نعم" باالستفتاء.
والشفاف وبالمشاركة إذا ّ

صوت بـ "نعم"
إذا رغبت في انطالق عملية التجديدّ ،
باالستفتاء .ستتلقى أوراق االستفتاء بشكل مستقل.
سيتم إرسالها يوم الجمعة  25نوفمبر  2022ببريد
من الدرجة األولى ،وسيتاح لديك وقت حتى  5مسا ًء
اإلثنين  19ديسمبر  2022لتسليم تصويتك.

وأخيرا ،يوضح تفاصيل عملية االستفتاء والمؤهلين
ً
وطريقة التصويت.

نحن نقدم لك المساعدة

ندرك أن هذا قرار كبير .فريقنا متاح لمساعدتك لإلجابة على أي سؤال لديك.
يمكنك التواصل معنا عبر
churchstreet@westminster.gov.uk

020 7641 2968

تفضل بزيارتنا في  Regeneration Baseفي 99 Church Street

2

مالك العقار CHURCH STREET

مالك العقار  CHURCH STREET

3

المحتويات
الصفحة 6

الصفحة 38

خيارات إعادة السكن للمقيمين
المستفيدين من اإليجار التملكي

الصفحة 16

مكتبة Church Street

الصفحة 20

Kennet House

ترحيب من المستشار مات نوبل،
عضو لجنة Climate Action,
Regeneration and Renters

الصفحة 8
أولوياتكم

الصفحة 32

الصفحة 9

عرض المستأجرين المؤ ّمنين

المراحل حتى االستفتاء

الصفحة 11

الصفحة 34

لماذا نجري االستفتاء

كيف سندعم انتقالك

الصفحة 21

الصفحة 35

منزلك الجديد

الصفحة 12
الحي الجديد

4

الصفحة 22

منزلك الجديد:
معايير حديثة للجميع

االستفتاء

الصفحة 42

عرض مستأجري السكن المؤقت

الخط الزمني

الصفحة 36

الصفحة 44

عرض السكان المستفيدين من اإليجار
التملكي
مالك العقار CHURCH STREET

الصفحة 40

مالك العقار  CHURCH STREET

بيانات االتصال

5

إستراتيجية "ويستمنستر أكثر عدالة"
احرص على االطالع على إستراتيجية "ويستمنستر
أكثر عدالة" المتاحة عبر اإلنترنت على
westminster.gov.uk/fairer-westminster

شاهد الفيديو الخاص بنا الذي
يوضح أهمية اإلدالء بصوتك

مرحبًا

نحن ملتزمون بإنشاء سكن ميسور التكلفة بحق لسكان مدينتنا وتحسين المنازل
والمرافق العمومية التي يحتاجها المجتمع.

السكان األعزاء،

المستشار مات نوبل،
دائرة Church Street
وعضو لجنة
Climate Action,
Regeneration
and
Renters

أشعر بالفخر الشديد بتقديم عرض مالك العقار هذا

بصدق وعلى نحو أكبر .وبعد بناء منازل حديثة وتفي

وسوق  Church Streetمطور ،وشوارع أنظف

وسياساتنا السكنية الطموحة .ومن خالل االستماع

ضمان عرض سكني أفضل يمنحكم األولوية .وسيتم

إليكم .هذا التزام من بلدية مدينة ويستمنستر في حالة

بالغرض للتغلب على االكتظاظ ولتحسين الظروف

وأكثر أمانًا ومساحات خضراء يستطيع المجتمع أن

إليكم ،وضعنا خط ً
طا إلنشاء مكتبة عامة مطورة،

بناء كل منزل وفقًا لمعايير مساحية أفضل ،لتقديم

اختياركم للتصويت بـ "نعم" في استفتاء السكان القادم.

أمرا محوريًا ألولوياتنا
وكفاءة الطاقة للمباني السكنية ً

يتواصل اجتماعيًا من خاللها .وال ينبغي أبدًا أن تكون

بحيث تكون مرفقًا عا ًما حيويًا متوافقًا مع شخصية

مساحة تخزينية وخارجية واسعة.

السكنية .وال يمكننا أن نرى التحول الشامل الذي يفيد

الخدمات ذات الجودة العالية بعيدة عن بيتك.

 Church Streetالتي تجمع بين الناس .وعلى

األسر ويجعل من  Church Streetمكانًا أفضل

نعلم أن هناك الكثير من العمل المطلوب في المستقبل،

إدارة حزب العمال الجديدة عازمة بصدق على منح
المجتمعات المحلية المزيد من التعبير عن الرأي بشأن

للعيش إال بهذا االستثمار.

لكننا ملتزمون باالستماع إليكم لنضمن اتخاذ القرارات

من المنازل التي تحتاجون إليها بشدة أنتم والعديد من

ستضمن مقترحات التجديد للمواقع  Aو Bو Cإنها

صا على منح األولوية للسكان.
بشفافية وحر ً

األسر في مدينتنا.

ليست مجرد منازل جديدة يتم بناؤها ،لكنها أيضًا

تغييرا
أنا سعيد بإخباركم بأن إدارتنا تجري بالفعل
ً

مستقبل منطقتهم وللعمل معكم لنتمكن من بناء المزيد

نريد بإنشاء إستراتيجية "ويستمنستر أكثر عدالة" تنفيذ

استثمار في مرافق عامة جديدة

حقيقيًا من خالل تنفيذ التزاماتنا نحو المجتمع

الصعيد المحلي ،بدأنا سريعًا أيضًا في زيادة عدد
المنازل ذات الجودة العالية والتكلفة الميسورة في
مشروعات سكنية أخرى منذ شهر مايو من هذا العام.

هذه فرصتك لتعبير عن رأيك ،وإذا وافقت على
عرضنا فهذه خطوة أخرى لبلدية ويستمنستر أكثر
عدالة ومنطقة  Church Streetأفضل.

إذا اخترتم التصويت بـ "نعم" في استفتاء السكان
القادم ،فسنتمكن من االستمرار في اإليفاء بعهودنا مع

المهام على نحو مختلف ،ببناء سكن ميسور التكلفة
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أولوياتكم

تساعدنا األولويات القائمة على المجتمع ومن المالحظات المج ّمعة خالل مراحل المشروع
السابقة في تشكل مقترحاتنا .وسنواصل االستماع إليكم حول كيف يمكننا الوصول إلى هذه
األولويات وتطويرها على أفضل نحو مع تقدم المشروع.

المنازل

الحركة

✓منازل أفضل جودة وواسعة وحديثة.

✓شوارع ذات أولوية للمشاة وراكبي الدراجات.

✓المزيد من المساحات الخاصة والعامة ،والتي
تشمل الشرفات.

✓مواقف سيارات مخصصة لألشخاص الذين
لديهم صعوبة في التحرك.

✓مصاعد ومنازل مهيئة لألشخاص من ذوي االحتياجات
الخاصة.

✓نقاط لشحن المركبات الكهربائية لتشجيع المزيد من
وسائل النقل المستدامة.

✓منازل يمكن تكييفها لتلبية االحتياجات المختلفة.

✓تطوير األمن حول .Church Street

✓معايير مساحة أفضل للمستأجرين والمستفيدين
من اإليجار التملكي.

✓دمج تصميمات للتغلب على السلوكيات المعادية
للمجتمع.

✓عزل ومنازل جيدة التهوية.

✓جعل الحي صديقًا للمشاة بشكل أكبر.

✓توفير مستويات ضوء نهاري جيدة للبنايات
الحالية ومستوى الشارع.
✓قدرة على التحكم في تدفئة منزلك.
✓التخزين أمر مهم.

المتاجر واألسواق
✓سوق أفضل وأنظف ،لتوفير مجموعة
أوسع من السلع.

عملية التجديد
✓عرض تجديد عادل للمستأجرين والمستفيدين من
اإليجار التملكي.

المراحل حتى االستفتاء

✓أن ينتقل السكان مرة واحدة عند اإلمكان.
✓الحفاظ على المجتمع الحالي معًا.

تمت مراحل استشارات عديدة على مدار السنوات السابقة حتى وصلنا
إلى المقترحات الحالية:

✓الموافقة على إجراء التغييرات التي يريدون.

✓مرافق سوق أفضل للتجار.

أولوياتكم
2018

الصحة والرفاه

خيارات المواقع  Aو BوC

✓ينبغي أن تبقى المكتبة في .Church Street

2019

✓مساحات خضراء أكثر وبجودة أفضل.

تحديث التصميم لموقع  Aبمنطقة
CHURCH STREET

✓فرص للعب والراحة.

2020

خيارات التنفيذ  /أفضل قيمة
2020

عملية التخطيط المسبق من مرحلتين
2021

عرض مالك العقار واستفتاء السكان
2022
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لماذا نجري

طرق المشاركة حتى تاريخه
موقع الويب
()churchstreet.org

مقاطع فيديو
وندوات ويب

فريق مشروعات
مخصص ومكتب
للتجديد

لقاءات "القهوة والكعك"
في 35-37 Church
Street

جوالت

االجتماعات والمعارض

أنشطة للشباب

مستشار مستقل للمستأجرين
والمستفيدين من اإليجار التملكي،
Public Participation
Consultation and
)Research (PPCR

النشرات اإلخبارية
والمنشورات

www.

تابعوا آخر أخبار التجديد والمجتمع من خالل النشرة
اإلخبارية الشهرية المتاحة على موقعنا على الويب
والتي توزع محليًا.

تفضلوا بزيارتنا في لقائنا كل ثالثاء بين  12مسا ًء
وحتى  3مسا ًء في 35 Church Street
لمعرفة المزيد عن االستفتاء والمشروعات
األخرى في تجديد .Church Street

االستفتاء
ما يعنيه التصويت بـ "نعم":

ما يعنيه التصويت بـ "نعم" للتجديد:

إذا كان تصويت أغلبية السكان في االستفتاء بـ "نعم" ،فسنقدر
على االستمرار في إعادة تطوير مواقع  Aو Bو Cبمنطقة
.Church Street

سنتمكن من خالل التصويت بـ "نعم" من تقديم عرض لهيئة

أصوت بـ "نعم"؟
لماذا
ّ
هذه فرصتك للتعبير عن رأيك .تصويتك هو قرارك — التصويت
بـ "نعم" سيعني:

 Greater London Authorityللتمويل لزيادة عدد المنازل
ميسورة التكلفة التي يقدمها المشروع .كما سنضمن قدرتنا على
توفير المنازل الحديثة المناسبة للغرض التي تمس الحاجة إليها
والتي ستعالج المشكالت التي طال أمدها مثل االكتظاظ السكاني
وانخفاض كفاءة الطاقة وستحسن من المرافق التي يستفيد منها
السكان الحاليون والجدد.

•منزل جديد آمن يتميز بكفاءة الطاقة للمستأجرين والمستفيدين
من اإليجار التملكي المؤهلين ،بالمساحة المناسبة لك.

قد ال تتوفر هذه التمويالت مرة أخرى؛ لذا فإن التصويت بـ "نعم"

•مطبخ وحمام حديثين.

شديد األهمية.

•مكان أكثر أمانًا وجاذبية للعيش.

ما يعنيه التصويت بـ "ال" للتجديد:

•مساحات عامة وأماكن للعب ليستمتع بها الجميع.

في حالة التصويت بـ "ال" ،ستحتاج البلدية إلى إعادة النظر في

مطور.
•سوق Church Street
ّ

طريقة تنفيذ التجديد في المواقع  Aو Bو .Cولن يؤثر على

•مكتبة جديدة في مركز المجتمع.

المشروعات األخرى الجاري تنفيذها في منطقة Church Street

•مصاعد جديدة يمكن االعتماد عليها لدعم من
يعانون حاليًا من مشكالت حركية.

األوسع.

•المزيد من الفرص لبناء المزيد من المنازل ميسورة التكلفة.

صوتك مهم
سيتم استفتاء السكان بد ًءا

االلتزام باستمرار المشاورات
أصبح من الواضح أن السكان ومجموعات أصحاب المصلحة يمثلون العديد من المصالح في منطقة تجديد
.Church Street
ال تزال مقترحاتنا قيد التطوير ونريد أن نتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في التطوير المستمر للمواقع
 Aو Bو .Cومع تقدم المشروع ،سنمنح األولوية للتجديد القائم على السكان في مراحل التصميم المستقبلية.
وهذا يشمل تصميم المنازل الجديد واستخدام المساحات والمرافق العامة وتطوير سوق .Church Street
وإذا كان تصويت أغلبية السكان بـ "نعم" ،سنجري أنشطة مشاركة واستشارات تعاونية وشفافية على مدار
مراحل المشروع القادمة لتطوير التصميمات المستقبلية للموقعين  Bو.C

من اإلثنين الموافق 28
نوفمبر وحتى الساعة 5
مسا ًء اإلثنين الموافق 19
ديسمبر .نشجع جميع السكان
المؤهلين على التصويت.
صوتك سيكون سريًا.

كما سنستمر في تقديم تحديثات عبر النشرات اإلخبارية وموقع الويب لمشاركة أحدث المعلومات لما يحدث.
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الحي

رؤية

المنطقة

الجديد
تم اختيار منطقة  Church Streetألول مرة في  2010كإحدى خمس مناطق عقارية ذات
أولوية لتجديد المساكن.

تم

اقتراح تجديد المواقع  Aو Bو Cلتنفيذ حوالي  1100منزل جديد بجودة عالية .وسيتم اإلبقاء على  Kennet Houseالذي
يمثل حدود التجديد ولن يتم إعادة تطويره .وسيكون هذا التطوير مشروع حيازة مختلطة (تعني خلي ً
طا من المستأجرين والمستفيدين
من اإليجار التملكي وأصحاب اإليجار الوسيط) للسكان الحاليين والجدد؛ مما سيفي باالحتياجات السكنية في ويستمنستر.

األهداف الرئيسة من التجديد:

الموقعان  BوC

الموقع A

يُطلق على المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع الموقعان
 Bو Cعلى الترتيب .هذه التصميمات في مرحلة مبكرة
جدًا ،وال يزال يوجد المزيد من االستشارات والمشاركات
التصميمية معكم بشأن شكل هذين الموقعين .توجد فرص
في كال الموقعين ليس فقط إلنشاء منازل جديدة ولكن إلنشاء
مساحات ساحات ومجتمعية وتجارية أيضًا.

المرحلة األولى من المشروع والتي ستتضمن منازل
جديدة ومساحة فناء للسكان وحديقة شارع عامة
ومكتبة جديدة ومساحة للمتاجر .لقد وضعنا خططاً
تفصيلية لموقع  Aحتى تاريخه بنا ًء على المشاركة
مع المجتمع ،وتكون هذه الخطط أساس مقترحاتنا.

سيفي التجديد بأولوياتكم:

بناء المنازل التي يحتاج إليها السكان واالحتفاء

ST
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E

لطاوالت وكراسي.

T

EE

R
ST

وصول األشخاص لمساحات خضراء ومتاجر
حوالي  1100منزل جديد
زيادة في المساحات المجتمعية.

مصاعد في كل مجمع.

تحسينات على السوق والمؤسسات التجارية ،لخلق
اقتصاد مستدام ومرن ويقدم النمو والمزايا للسكان

تطوير لسوق الشارع..
تقديم منازل بمعايير حديثة عالية.

اليوم وفي المستقبل.
شوارع أكثر أمانًا واتصاالت مطورة ،لضمان أن

منازل قابلة للتكيف مع السكان األقل قدرة على

تكون منطقة  Church Streetمكانًا رائعًا لنمو

الحركة.

األطفال وللتشجيع على التنقل بطرق أكثر نشا ً
طا
واستدامة.

منازل تتميز بالكفاءة والمزيد من االستدامة.

سيتم

تصميم المنازل الجديدة والحي الجديد لإليفاء باحتياجاتكم

سيتم تصميم المساحات الخارجية العامة للتشجيع على النشاط الجسدي

وأولوياتكم وطموحاتكم .وسيتم بناؤها بأعلى المعايير وللصمود

بجعلها سهلة ولطيفة للسير وركوب الدراجات .وسيتم تصميم الحي بإنشاء

أمام تحديات التغير المناخي..

مساحات اجتماعية ،يتمكن الناس من قضاء الوقت بها .وتعد المساحات

تفتقر منطقة  Church Streetحاليًا لجودة المساحات المفتوحة وكمها.

أمرا محوريًا لشخصية منطقة  Church Streetولتجميع
االجتماعية ً

ونريد إنشاء مساحات خضراء مرحّبة وتحسين المساحات الخضراء الحالية

الناس.

وجعل الشوارع أكثر خضرة.
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T

A

EE

R
ST

EY

L

D
OA

AD
RO

بجودة عالية في حدود مسافة  15دقيقة من منازلهم.

CH

ED

وخدمات تطوعية ومجتمعية وصحية وترفيهية

منازل بتخزين أكبر.

ﻣﻛﺗﺑﺔ
ﺟدﯾدة

H

RC

U

E

وأمانًا مع استخدام تكنولوجيا نظيفة في تقديم خدماتنا.

BO

منازل جديدة بها شرفات خاصة بمساحة تكفي

B

C

AR
GW

مدينة خضراء حيث تكون الشوارع أكثر نظافة

SC

O

BE

L

بأحياء ومجتمعات  Church Streetالمتنوعة.

T

تقليل االكتظاظ السكاني.

BR

موقع متميز لمكتبة جديدة في
الموقع  Aبمنطقة Church
.Street

المساحات الخضراء والمساحات الترفيهية

سوق Church Street

تحسين األماكن للتجول فيها بأمان بمناطق للجلوس ،وزراعة
أشجار جديدة ،ومساحات للعب .طرق أكثر أمانًا وإضاءة
لمنح األولوية للمشاة وراكبي الدراجات.

كجزء أساسي من مقترحاتنا ،سنطور من السوق
وسنعمل مع التجار الحاليين .وعلى مدار المراحل
التالية من المشروع ،سنتابع هذه المقترحات مع
المجتمع.

منزلك الجديد في حي Church Street
نقترح تنفيذ  1100منزل بجودة عالية في المواقع  Aو Bو ،Cوالتي ستتضمن
سكنًا ميسور التكلفة بما ال يقل عن  .50%وكجزء من إستراتيجية "ويستمنستر
أكثر عدالة" ،نبحث عن تنفيذ المزيد من المنازل ميسورة التكلفة بحق ،وسنمنح
األولوية لقسم من المساكن ميسورة التكلفة بنسبة  70:30%لصالح منازل
اإليجار االجتماعي في جميع المواقع .وسيتم تنفيذ ما ال يقل عن  130منزل

مالك العقار  CHURCH STREET

بلدية جديدًا لإليجار االجتماعي (ال يشمل إعادة تقديم ما يزيد عن  200منزل
بلدية حالي) مع فرصة لزيادة هذا العدد من خالل تمويل Greater London
ستخصص هذه المنازل لمستأجري المواقع  Aو Bو Cالمؤهلين
ُ .Authority
واألشخاص األشد حاجة على قائمة انتظار البلدية.
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رؤية

المساحات العامة
"السوق شديد األهمية للمجتمع .ونحن بحاجة لمساحة
ومرافق تخزينية أفضل للكشك مما سيساعد على جذب
المزيد من الزبائن".
السيد أباير ،تاجر في سوق Church Street

سوق ومتاجر Church Street

مكتبة Church Street

يشتهر الحي بسبب سوقه .حيث إن قيمته للمجتمع أكثر أهمية من

دورا رئيسيًا في صحة ورفاه المجتمع .وسيتم إنشاء
تؤدي المكتبة ً

مجرد توفير أمكان للمتاجر ووظائف للتجار .حيث يجمع السوق

ً
مركزا مجتمعيًا للسكان؛ بحيث تسمح بازدهار
مكتبة حديثة لتكون

النشط بين الناس ويدعم المجتمع المحلي ويساهم بقوة في زيادة

أنشطة المجموعات المجتمعية.

الرخاء .مقترحاتنا تشمل:

الصحة والرفاه

تواجد المكتبة في موقع  Aيعني انتقالها مرة واحدة من مكانها الحالي

•مساحة مجتمعية محلية مطورة تشمل مكتبة جديدة في موقع .A

االستثمار في المنطقة

•أكثر من  3000متر مربع من المساحة الخضراء.

سيجلب المشروع استثمارات كبيرة إلى المنطقة من خالل الوظائف

•مسطحات ومقاعد ومساحات مزروعة وإضاءة جديدة.

•مساحات جديدة للمتاجر لتحسين فرص التسوق في المواقع  Aو
 Bو.C

إلى موقعها الجديد .وسيكون موقع المكتبة المقترح المتميز مرفقًا

•زيادة في مساحات اللعب واألماكن المجتمعية للسكان.

صا للمكتبة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي.
واض ًحا ومصم ًما خصي ً

•سيتم زراعة أكثر من  300شجرة جديدة.

•تحسينات على السوق تشمل توفير واي فاي ومياه وكهرباء.

سيشتمل المرفق المجتمعي الجديد على مزيج من مكتبات الكبار

•مرافق رعاية ومراحيض مخصصة لتجار السوق فقط.
•التشجيع على بيئة محلية أفضل للشارع مع واجهات متاجر على
الشارع مع بقاء تطوير السوق على رأس المقترحات.
•موقف جديد للعربات وزيادة التخزين لتقليل عدد المركبات
المتوقفة في .Church Street
•مساعدة للمشروعات الصغيرة لكي تنمو من خالل مساحات
تجارية ميسورة التكلفة يمكن الوصول إليها في قلب المجتمع.

واألطفال ومركز تكنولوجيا معلومات وغرفة مجتمعية ومساحة
للفعاليات وحديقة مكتبية .وسنواصل عمنا مع أصحاب المصلحة
المحليين ومع المجتمع لمتابعة تطوير المكتبة ولتوفير الخدمات
الجديدة والحالية.
يسعدنا جدًا تقديم تغييرات على المكتبة بعد االستماع إلى مالحظاتكم.
يزيد التصميم المنقح من مساحة األرضيات لتوفير المزيد من
الخدمات وللتشجيع على استخدامات جديدة .انظر صفحة  16لقراءة
المزيد عن هذه التغييرات.

االنبعاثات أكثر جاذبية.

•مساحات مجتمعية مرنة لمراحل المشروع المستقبلية.

روابط أفضل وأكثر خضرة
•شوارع ذات أولوية للمشاة وراكبي الدراجات.

والفرص التجارية والمرافق .سيستفيد المحليون من:
•فرص الوظائف والتدريب
•االستثمار في المنطقة من مساهمات القيمة االجتماعية المقدمة
من مقاولي المشروع.
•وظائف اإلنشاءات وخبرات العمل المؤقتة.
•مجموعة واسعة من المتاجر والتجهيزات.
•دعم لمساحات العمل والمشروعات لتزدهر في منطقة
 Church Streetالمطورة.

•أكثر من  1500مساحة دراجات جديدة.
•طرق أكثر أمانًا وإضاءة حول المنطقة.
•مواقف سيارات مخصصة لألشخاص الذين لديهم صعوبة
في التحرك.
•شارع حديقة جديد من  Church Streetإلى
.Broadley Street

•مرافق تخزينية للسوق مناسبة للغرض لدعم نمو ورخاء السوق.

•نقاط شحن مركبات كهربائية لجعل التنقل منخفض
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مقترح
منذ

المكتبة الجديدة

تقديم التصميمات العام الماضي ،ونحن نستمع إليكم

للتعلم وأجهزة تكنولوجيا معلومات ومساحة متاحة للتأجير

بشأن مقترحات مكتبة  .Church Streetومع

من المجتمع ومساحة للدراسة وغرف لالجتماعات وحديقة

زيادة مساحة أرضية المكتبة في الموقع  ،Aستلبي مقترحاتنا

مجتمعية .سنواصل العمل مع أصحاب المصلحة في المجتمع

الجديدة احتياجات المجتمع المحلي على نحو أفضل .ونحن

حول تطوير المجتمع ،مع ضمان أنه في حالة كان التصويت

نعمل منذ ذلك الوقت مع أصحاب المصلحة القتراح مخطط

بـ "نعم" في االستفتاء ،فسوف تظل المكتبة مرفقًا محبوبًا

داخلي يضمن تقديم الخدمات الحالية والجديدة .وستشمل

وقيّ ًما للمجتمع.

المكتبة الجديدة على إعارة لكتب الكبار واألطفال وغرف

كلماتكم
كثيرا بإجراء المزيد من التطوير على خطة
"يسعدني ً
المكتبة بتحسين استغالل المساحة ،بحيث تتم تلبية كافة
كثيرا وجود غرقة مجتمعية
شرائح المجتمع .وسيفيد ً
الستخدامها لمجموعة من الفعاليات واألنشطة في واجهة
."Church Street

زودوا مساحات لألطفال األكبر سنًا؛ حيث إن المكتبة
كثيرا على األطفال الصغار
الحالية تركز ً

ليندا هاردمان
أصدقاء مكتبة Church Street

شجعوا استخدام المكتبة ومساحات تكنولوجيا المعلومات واحرصوا
على وجود أجهزة كمبيوتر كافية للطالب

"أشهر بالحماس الشديد للفرص التي ستقدمها واجهة
المكتبة الممتدة طول الطريق بين  Penfold Streetو

ينبغي أن تتوفر فرص لتقسيم الغرف ولوجود مخططات
مفتوحة ومرنة.

 New Street Gardensبامتداد .Church Street
وسيتيح هذا ليس للمكتبة فقط ،بل للمجموعات والمؤسسات
المجتمعية المحلية مثل  Cockpit Theatreو
 Showroom Galleryلإلعالن عن
أخيرا سيتمتع
الفعاليات الجارية.
ً

ينبغي توفير فرص لقعد فعاليات وخدمات سرية بعيدًا عن مساحات
المكتبة الرئيسية

شارع  Church Streetبواجهة
عرض مجتمعية مالئمة يراها
الجميع بالنظر من خالل نوافذ
المكتبة!".
أحد سكان منطقة Church Street
آتشيم فون مالوتكي

ينبغي وجود مساحة كافية للزيارات المدرسة
وزيارات المجموعات الكبيرة
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tuoyaL lanretnI tnerruC - yrarbiL
مخطط

المكتبة المقترح
إطﻼﻟﺔ اﻟﺣدﯾﻘﺔ

غرف تعلم للدراسة
كمبيوترTEE
وأجهزةRTS
HCRUHC
الستخدام الجمهور

مكتبة كبار في المنطقة
المركزية التي تواجه
حديقة المكتبة

حديقة مخصصة
لمستخدمي المكتبة فقط

مساحة مجتمعية
للفعاليات واالجتماعات

AIG

mqs٥۰٦

nedraG

mqs۲۹۱

واجهة أمامية تطل على
Church Street

مراعاة لذوي االحتياجات
الخاصة بوجود كل
المرافق في طابق واحد

اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل

ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﻌﻠم

ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷطﻔﺎل

اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ

الجديدةNEW
STREET
GARDENS
حدائق الشارع

ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻛﺑﺎر

PENFOLD STREET

إطﻼﻟﺔ اﻟﺣدﯾﻘﺔ

إطﻼﻟﺔ اﻟﺣدﯾﻘﺔ

اﻟﺣدﯾﻘﺔ

المخطط الداخلي المقترح لكيفية استخدام كل مساحة ما زال قيد التطوير .توضح الخطة أعاله مجاالت استخدام المكتبة

المساحة الداخلية اإلجمالية

 605متر مربع

األساسية التي يمكن أن تستند إلى المالحظات حتى اآلن.

الحديقة

 192متر مربع
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منزلك

KENNET

الجديد

HOUSE

سيتم تحديد مساحة كل المنازل والغرف ومساحات التخزين والمساحات الخارجية
الخاصة وفقًا لمعايير  London Housing Design Guideالحالية الموضوعة
من .Greater London Authority

السكان المقيمون في
Kennet House
تقع المنازل في  Kennet Houseداخل حدود التجديد لكنها لن

ستُمنح

ت ُهدم اتباعًا آلراء السكان على مشاورات الخيارات عام .2019
وعليه ،لن يحتاج سكان  Kennet Houseإلى ترك منازلهم ،ألنه

منزلك الجديد ليكون مالئ ًما الحتياجاتك وواسعًا وآمنًا لسنوات قادمة .وسنتمكن من جعل منزلك
صا بك من خالل تشطيبات داخلية عالية الجودة وحمامات ومطابخ حديثة..
خا ً

صوت سكان Kennet
لن يتم إعادة تطوير المجمع السكني .إذا ّ
 Houseبـ "نعم" دع ًما لمقترحات التجديد ،سيستمر استثناء المجمع

جودة المنازل الجديدة

السكني من خياري إعادة التطوير بالكامل أو الهدم .وستستمر منطقة
 Kennet Houseفي تلقي أعمال الصيانة الدورية وفقًا لبرنامج

•ستشتمل كل المنازل على مساحات خارجية خاصة واسعة

األعمال الرئيسية للبلدية ،لكن لن يُهدم المجمع كجزء من المقترحات

تشمل الشرفات أو التراسات.

الموضحة في مستند العرض.

•إجراءات أمان حرائق مكثفة في جميع المجمعات السكنية ،بما

رفع كفاءة Kennet House

يشمل تركيب رشاشات في جميع المنازل.
•عزل بجودة عالية لتقليل فقد الحرارة وتوفير المال بتخفيض

باإلضافة إلى برنامج التحسين المخطط من البلدية ،فإن التصويت بـ

قيمة فواتير التدفئة.

"نعم" سيقدم مشاركة إضافية مع سكان  Kennet Houseبشأن
التزامنا بأعمال رفع الكفاءة .التصويت بـ "نعم" سيعني أننا سنتشارك

•سيتم تسليم منزلك الجديد مجهز بسجادات وأرضيات للحمام

مع جميع سكان  Kennet Houseلمنافشة مجموعة من خيارات رفع

معايير االستدامة
•سيتم تصميم المنازل لتتميز بكفاءة الطاقة
•ألعلى مستوى بمستويات عالية من العزل وكتم الهواء.
•النوافذ ستكون بثالث طبقات من الزجاج.
•لوحات خاليا شمسية على األسطح لتوليد طاقة متجددة.
•مضخات حرارة هوائية المصدر لتوفير تدفئة منخفضة الكربون.
•منزلك الجديد سيصبح أكثر كفاءة من حيث الطاقة مما يعني
تأثير أقل على البيئة.

والمطبخ .سيتم تزيد السلع المعمرة مثل الثالجة وموقد الطهي.

الكفاءة التي يمكن القيام بها .كما سيستفيد سكان Kennet House

•كل المنازل في الموقع  Aمزدوجة الجانب (نوافذ على

من مساحات خضراء عامة أفضل يمكن تطويرها كجزء من موقع C

الجدران المجاورة بإطالالت على أكثر من اتجاه) .كما

باإلضافة إلى المزايا األوسع لالستثمار في .Church Street

سنستهدف أيضًا أن تصبح جميع المنازل في الموقعين  BوC

وضع المستفيدين من اإليجار التملكي

مزدوجة الجانب.
•يتم تحديد مساحة كل المنازل وفقًا لمعايير السكن الفنية

لن نسعى إلعادة شراء أي منازل يسكنها مستفيدون من اإليجار

الموضحة وطنيًا.

التملكي كجزء من التجديد.

•مخططات مرنة يمكن تعديلها عند تغير االحتياجات.

التصويت في استفتاء السكان

•دخول دون درجات لكل منزل جديد.

تقع منطقة  Kennet Houseفي حدود مشروع التجديد ،ولذا

•سيتم اختيار جميع تشطيبات الخامات خارجيًا وداخليًا مع

ّ
والماّلك
فإن المستأجرين المؤ ّمنين ومستأجري السكن المؤقت

وضع طول العمر في االعتبار لضمان الحد من الصيانة

الصرف المقيمين الذين يستوفون الشروط سيتمكنون من التصويت

واستمرار المنازل للعديد من السنوات.

في االستفتاء .تم وضع المعايير بواسطة Greater London

تعرف على صافي
صافي أحد السكان الذين انتقلون إلى شقة
جديدة في  West End Gateمن الموقع
 Aحتى االنتهاء من أعمال التجديد.
قوبل االنتقال بترحيب شديد وتم تكييفها بالكامل
لإليفاء باحتياجاته .يقول صافي:

"أنا سعيد للغاية بشقتي الجديدة .لدي مساحة أكبر؛
حيث إنني أعتمد على الكرسي المتحرك .كنت ال أريد أن أقضي
الكثير من الوقت في شقتي القديمة وكنت أخرج بسبب ضيق
المساحة ،ولكن في شقتي الجديدة ،أستمتع بالوقت فيه مع األصدقاء
واألسرة".
يشعر بالسعادة لرؤية أن المنازل المقترحة للمواقع  Aو BوC
ستلبي احتياجاته بنفس الطريقة وستفيد الذين بحاجة لمزيد من
المساحة والدعم في حركتهم.

.Authority

صافي ،أحد سكان موقع A
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منزلك الجديد:

معايير حديثة
للجميع
لقد أخبرتمونا بأنكم تريدون رؤية منازل بجودة أفضل للعيش بها .سيتم بناء المنازل الجديدة وفقًا ألعلى
المعايير الحديثة ،وستكون معزولة جيدًا وبكفاءة طاقة أعلى.

منزل مناسب الحتياجاتك

آراؤكم

سوف نعمل معك لضمان تلبية منزلك الجديد الحتياجات أسرتك.
وسنجرب تقييمات الحتياجات السكن للتأكد من وجود عدد غرف
النوم المناسب ألسرتك .كما يتضمن التقييم أي تعديالت خاصة

يجب أن تكون المنازل
الجديدة عالية الجودة
وواسعة وبتصميم جيد.

ً
جاهزا
سنحتاج إلى القيام بها لدعم حركتك؛ حتى يصبح منزلك
لك حين تتحرك داخله.

مساحات جيدة التخطيط
ستتضمن جميع المنازل على مساحتها الخارجية الخاصة ،مع
وجود أماكن حركة كبيرة في كل الغرف .ستزيد النوافذ الكبيرة

ال توجد مصاعد في العديد
من المجمعات السكنية
الحالية.

من ضوء النهار بالغرف كما أن جميع المنازل مصممة للتشجيع
على التهوية الطبيعية .وستتضمن المطابخ الواسعة مساحة
تخزين كبيرة بخزانات تحت المنضدة وخزائن الحائط..

كأحد سكان موقع  ،Aوبعد أن انتقل للسكن في منزل جديد

عدم وجود مساحة لتخزين
األغراض مثل عربات
األطفال واألغراض الكبيرة
األخرى.

حتى انتهاء أعمال التجديد ،يقول السيد حسن:
"شعرت كأن االنتقال أكبر هدية يمكن
للبلدية أن تمنحها للجميع وخاصةً
للسكان الضعفاء مثلي .أشعر بأنني
سعيد الحظ لحصولي على الدعم،
وأفضل شيء في الشقة هو الشرفة.
يجب أن تعطى األولوية لبناء منازل

بعض المساكن مكتظة.

جيدة ،وستحسن هذه المنازل الجديدة من
رفاه األشخاص
السيد حسن ،أحد سكان موقع A
أمثلة على مظهر وإحساس المطابخ وغرف المعيشة الجديدة
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الراحة والرفاه
سيكون منزلك الجديد معزوالً بشكل أفضل مما سيحفظ
المزيد من الحرارة داخل المنزل .كما سيتم تحسين النوافذ
والعزل ضد الصوت لجعل منزلك مكانًا أفضل للعيش.

السالمة واألمن
سيتم تأمين الحدائق المجتمعية للسكان .وستعزز
التخطيطات العقارية المطورة األمن من خالل مناطق
مضاءة بشكل أفضل وضمان عدم إهدار المساحات العامة
دون استخدام أو التشجيع على إيجاد النقاط المحجوبة.

مثال على مظهر وإحساس مساحة المدخل

"سأصوت بـ "نعم" ألنني أحتاج لمنزل أفضل والمزيد
من المساحات المجتمعية مثل الحدائق والمساحات
الخضراء وأماكن التمارين الرياضية والمزيد من
المقاعد .لقد عشت هنا لمدة  30يو ًما ،وجيراني
وأسرتي قريبون منا جدًا .لقد كنا معًا لسنوات عديد،
وأتطلع أن يساهم التجديد المستقبلي في تطوير الشيء
الرائع بالفعل في منطقة  Church Streetبما يشمل
السوق والمتاجر.

السيد ناصر ،أحد سكان الموقع C

مثال على مظهر وإحساس مساحة الشرفة
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مخطط

المنازل الجديدة

في الصفحات التالية توجد أمثلة للمخططات المقترحة لمجموعة من مساحات المنازل التي ستُبنى.
هذه الخطط إرشادية ويمكن تغييرها أثناء تطوير المشروع واالستشارات المستقبلية.

2

غرفة نوم

المساحة

1

e Flat

مترا مربعًا
ً 75

مزدوجة الجانب

غرفة نوم

مجهزة لحركة الكرسي المتحرك

نعم

الشرفة

 6متر مربع

التخزين

 2متر مربع

الحمامات

1

۱B۱P Flat
Area

٤۳sqm
Yes

مترا مربعًا
ً 43

المساحة
مزدوجة الجانب

نعم

الشرفة

 5متر مربع

التخزين

 1.5متر مربع

الحمامات

1

اﻟﺷرﻓﺔ

Dual Aspect

٥sqm

Balcony

۱٫٥sqm

Storage
Bathrooms

۱

اﻟﺣﻣﺎم

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم
اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ/اﻟﺳﻔرة

اﻟﻣطﺑﺦ

اﻟﻣطﺑﺦ
اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ/اﻟﺳﻔرة
اﻟﺗﺧزﯾن

اﻟﺗﺧزﯾن
اﻟﺗﺧزﯾن

اﻟﺷرﻓﺔ

اﻟﺗﺧزﯾن

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم
Typical ۲-Bed / ۳-Person wheelchair-accessible ﬂ at

اﻟﺣﻣﺎم

Typical ۱-Bed / ۱-Person ﬂ at
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2
المساحة

3

غرفة نوم
 70متر مربع

مزدوجة الجانب

المساحة

نعم

غرف نوم
۲B٤P Flat
 108متر مربع

مزدوجة الجانب

الشرفة

مترا مربعًا
ً 7

الشرفة

التخزين

 2متر مربع

التخزين

الحمامات

2

الحمامات

نعم

Area

۷۰sqm

۳B٦P Duplex

Dual Aspect

مترا مربعًاYes
ً 21
 3متر مربع۷sqm

Balcony

۲sqm

Storage

2

Bathrooms

۲

الطابق السفلي

اﻟﺗﺧزﯾن

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

اﻟﺗﺧزﯾن

اﻟﻣطﺑﺦ

اﻟﺗﺧزﯾن

ﺣﻣﺎم

اﻟﻣطﺑﺦ

اﻟﺣدﯾﻘﺔ

اﻟﺣدﯾﻘﺔ

اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ/اﻟﺳﻔرة

اﻟﺗﺧزﯾن

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم
دورة اﻟﻣﯾﺎه

اﻟﺗﺧزﯾن

اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ/اﻟﺳﻔرة
Typical ۳-bed / ٦-person duplex - lower ﬂ oor

Typical ۳-bed / ٦-person duplex - upper ﬂ oor

الطابق العلوي
اﻟﺗﺧزﯾن

۳sqm
۲

اﻟﺗﺧزﯾن

اﻟﺷرﻓﺔ

Yes
۲۱sqm

Dual Aspect
ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ
ﺣﻣﺎم

Garden
Storage

اﻟﺣدﯾﻘﺔ

اﻟﺣﻣﺎم

اﻟﺣدﯾﻘﺔ

اﻟﻣ

Bathrooms

N

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

۱۰۸sqm

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

Area

ﺣﻣﺎم

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

Typical ۳-bed / ٦-person duplex - upper ﬂ oor
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مزدوجة الجانب

 101متر مربع

المساحة

٤B٦P Flat
مزدوجة الجانب

الحمامات

2

اﻟﺗﺧزﯾن

اﻟﺗﺧزﯾن

Yes
ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

۹sqm

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

ﺣﻣﺎم

الشرفة

 20متر مربع

التخزين

 3.5متر مربع

الحمامات

2

اﻟﺣدﯾﻘﺔ
اﻟﺗﺧزﯾن

Area

Dual Aspect
Balcony

اﻟﺗﺧزﯾن

التخزين

 3متر مربع

۱۰۱sqm

Yes

Area
اﻟﺣدﯾﻘﺔ

Dual Aspect

۲۰sqm

Garden / Balcony

۳٫٥sqm

Storage

۲

اﻟﺗﺧزﯾن

Bathrooms

٥-bed / ۷-person duplex - lower ﬂ oor

Storage

۲

٥-bed / ۷-person duplex - lower ﬂ oor

الطابق العلوي

Bathrooms

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

STORAGE

اﻟﺗﺧزﯾن

اﻟﺗﺧزﯾن

STORAGE

۳sqm

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم
ﺣﻣﺎم
ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

S
ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ
ﺣﻣﺎم

اﻟﺗﺧزﯾن

اﻟﺗﺧزﯾن

ﺣﻣﺎم

ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ
اﻟﺷرﻓﺔ

اﻟﺷرﻓﺔ

اﻟﺗﺧزﯾن

الشرفة

 146متر مربع

السفلي
الطابق
۱٤٦sqm

نعم

نعم
 9متر مربع

٥B۷P Duplex

N

المساحة

غرف نوم

N

4

5

غرفة النوم

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم
اﻟﺗﺧزﯾن

اﻟﺗﺧزﯾن

اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ/اﻟﺳﻔرة
ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

اﻟﺗﺧزﯾن
ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

اﻟﺗﺧزﯾن

اﻟﺷرﻓﺔ

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

اﻟﺗﺧزﯾن
اﻟﻣطﺑﺦ

اﻟﻣطﺑﺦ

ﺣﻣﺎم

اﻟﺷرﻓﺔ

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

اﻟﺳﻔرة

اﻟﻣطﺑﺦ

ﺣﻣﺎم

اﻟﺷرﻓﺔ

ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

اﻟﺳﻔرة

٥ bed / ۷-person duplex - upper ﬂ oor

Typical ٤ Bed / ٦ Person ﬂ at

ما شكل المنازل الجديدة التي يتم بناؤها بالفعل في Church Street؟

30

٥ bed / ۷-person duplex - upper ﬂ oor

مؤخرا األسر التي كانت تعاني
اكتمل المشروع في  ،2022حيث استفادت
ً

يتكمل المشروع مع نهاية هذا العام ،حيث سيتم بناء  60منزالً مجتمعيًا

من االكتظاظ من منازل حديثة أكبر .انتقل السيد بشير وأسرته إلى منزل جديد

صا لدعم ذوي احتياجات الحركة .لقد عملنا مع السكان لضمان
مدعو ًما خصي ً

 4غرف نوم ،والذي يأمل أن تستفيد األسر األخرى في Church Street

حصولهم على التجهيزات التي يحتاجون إليها عندما ينتقلون إلى منازلهم بما

مثله .يقول "األهم من ذلك ،يتمتع أطفالي اآلن من مساحة للدراسة واالستعداد

يشمل تجهيزات الحمامات والمطابخ .وستشمل المنازل مساحة شرفة خاصة

لمستقبلهم .أصبح منزلنا أيضًا أكثر دفئًا ،بمساحة تخزين أكبر ومطبخ أوسع

وخزانات مطبخ مركبة ونوافذ كبيرة تسمح بدخول ضوء الشمس وسلعًا

ومساحة خارجية خاصة".

معمرة مثل ثالجة-مج ّمد ،ومساحة تخزين كبيرة.

N

Luton Street

Lisson Arches
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٦sqm

Yes

۰sqm

٥sqm
۲

عرض

المستأجرين المؤ ّمنين

تستحق الحصول على مبلغ خسارة منزل
بقيمة  7800جنيه إسترليني مقابل االنتقال

توضح الصفحات التالية عرض البلدية للمستأجرين المؤ ّمنين ،والذي يشمل حقوقك واستحقاقاتك
وخيارات إعادة السكن وطريقة دعم البلدية لك طوال عملية التجديد.

التعهدات األساسية
إذا تطلب األمر االنتقال من منزلك كجزء من مشروع تجديد مواقع
 Aو Bو ،Cتضمن بلدية مدينة ويستمنستر لكافة المستأجرين

ستُخصص منازل بلدية جديدة لكل مستأجري البلدية الحاليين في

•سيكون لك كامل الحق في العودة إلى منطقة Church
.Street
•قد ينتقل السكان مرة واحدة داخل منطقة Church Street
لسكان الموقعين  Bو ،Cحيث كان ذلك ممكنًا.
•سيُقدم لك منزل جديد تما ًما بموجب نفس شروط اإليجار التي
لديك اآلن وستظل قيمة إيجار البلدية بنفس مستويات اإليجار
االجتماعي.
•سنوفر لك منزالً جديدًا بنا ًء على احتياجاتك.
•سيتاح مستشار مستقبل لمساعدتك.
•تعوض البلدية التكاليف المعقولة المصاحبة النتقالك ،مثل تكاليف
نقل األمتعة وتكاليف فصل األجهزة وإعادة توجيه البريد.
•ستتلقى مبلغ خسارة منزل حسب القانون بقيمة  7800جنيه
إسترليني.
•سيكون لديك الخيار لالنتقال عن  Church Streetإذا
اخترت ذلك.
•سترتب البلدية دع ًما إضافيًا للسكان الضعفاء ،مثل تقديم مساعدة
في حزم األمتعة ونقلها إلى عقارك الجديد.

خسارة منزل حسب القانون ،وهو ما يعادل حاليًا  7800جنيه إسترليني.
يتم تحديد هذا المبلغ سنويًا من قبل الحكومة وقد يزيد في وقت انتقالك.

امسح رمز  QRللعرض أو استلم
نسخة من Church Street
.Regeneration Base

يتلقى المستأجرون المشتركون مبلغًا واحدًا .يمكنك إنفاق مبلغ خسارة
المنزل كما تريد .إذا كنت مدينًا بأموال للبلدية مقابل إيجار أو تكاليف

لديك الحق في منزل جديد في
Church Street

المؤ ّمنين ما يلي:

شهرا قبل انتقالك ،فسوف تستحق مبلغ
إذا كنت أقمت في منزلك لمدة 12
ً

تتوفر المزيد من المعلومات في منشور
موجز المستأجرون :خياراتكم.

أخرى ،فسوف نتفق معك على هذا المبلغ ،وسيُخصم من مبلغ خسارة
المنزل قبل أن تتسلمه.

المواقع الثالث.
•إذا كنت تعيش في الموقع  ،Aفسوف تحتاج لالنتقال إلى منزل
اجتماعي جديد في ويستمنستر لمدة مؤقتة وسيكون لديك الحق
للعودة إلى منزل اجتماعي جديد في الموقع  Aعندما يكون
ً
جاهزا.
•إذا كنت تعيش في الموقع  Bأو  ،Cفسوف تحتاج إلى االنتقال
مرة واحدة من منزل الحالي إلى منزل جديد حسب احتياجات
سكنك.
•إذا كنت ال ترغب في االنتقال إلى إحدى هذه المنازل الجديدة،
فيمكنكم إلى االنتقال إلى منزل اجتماعي آخر في ويستمنستر.

إذا كنت تحتاج إلى االنتقال مؤقتًا
إذا كنت تحتاج إلى االنتقال مؤقتًا بسبب عدم جاهزية منزلك الجديد،
فسنحرص على إيجاد منزل مؤقت مناسب للفترة التي تريد .سوف
نساعدك في إيجاد منزل مؤقت قريب من عملك ومدارسك وأسرتك
أو أصدقائك بقدر اإلمكان ،حتى ال تضطر إلى تغيير حياتك أثناء
إقامتك في منزلك المؤقت.

ستدفع البلدية تكاليف االنتقال المعقولة
والتي تشمل تكاليف نقل األمتعة وإعادة توجيه البريد وفصل وتركيب
األجهزة الكهربائية وإعادة تركيب الستائر والسجاد .سترتب البلدية في
العديد من الحاالت هذه الخدمات للمستأجرين ،بحيث ال يحتاجون إلى دفع
المبالغ مقد ًما.

نبذة عن المنزل الجديد
سيكون المنزل الجديد بالمساحة التي تريد ،مما يعني أنه يمكن أن يكون
أكبر أو أصغر من المنزل الحالي .قبل أن تنتقل ،سنجري استبيان احتياجات
السكن ،وستتمكن من النظر في خياراتك والتحدث إلى مستشار مستقل.
وستجري البلدية تقيي ًما لألشخاص المقيمين في منزلك والمنزل الجديد
المطلوب وأي احتياجات محددة تطلبها.

إذا كنت تريد المزيد من غرف النوم
(بسبب االكتظاظ) ،فيمكنك االنتقال إلى
منزل بمساحة تناسبك

المستأجرون :خياراتكم
موجز السياسة للمستأج
رين
في
ts
Policy for Tenan ng Renewal Areas 2019
Summary of the
Housi
wal Areas 2019

tions
Tenants: Your op
in Housing Rene

إذا كنت تريد غرف نوم أكثر مما لديك اآلن وتم تقييم منزلك بأنه مكتظ،

البلدية ستبقى مالك العقار

فستتمكن من االنتقال إلى منزل جديد بالمساحة المناسبة لك وألسرتك .وإذا

لن يتغير نوع إيجارك ،وستحصل على نفس أمان الحيازة التي لديك
اآلن .على سبيل المثال ،سيحصل المستأجرون المؤ ّمنون على عقد
إيجار آمن آخر وسيحصل المستأجرون المرنون على عقد إيجار
مرن آخر .ستظل حقوقك ومسؤوليات البلدية كما هي دون تغيير.

أردت االنتقال إلى منزل أكبر ،فستحتاج إلى دفع قيمة إيجار ذلك المنزل
للبلدية.

سيلبي منزلك الجديد احتياجات اإلعاقة
أو الحركة
سنتأكد إذا كنت بحاجة إلى تعديالت على منزلك الجديد ،وسيتم تقييمها
وستكون موجودة في المنزل في وقتك انتقالك إليه .مداخل كل المنازل
الجديدة باألبواب األمامية ومداخل البنايات ستكون بال درجات.
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كيف

عرض مستأجري

السكن المؤقت

سندعم انتقالك

توضح الصفحات التالية عرض البلدية لمستأجري السكن المؤقت.

سيقدم لك موظفو البلدية الدعم طوال فترة انتقالك.

على

سبيل المثال ،يمكننا ترتيب نقل األمتعة وفصل وتوصيل الغساالت واألجهزة الكهربائية األخرى .وسيتم تقديم دعم
إضافي للمستأجرين بنا ًء على ظروفهم الخاصة ،خاصةً كبار السن والضعفاء وذوي االحتياجات الخاصة.

سنقدم لكم
الدعم في:

بموجب قانون اإلسكان لعام  1996الجزء ( 7بعد التعديل).

االنتقال أصبح أسهل

شهرا أو أكثر وكنت تعيش في منزل
إذا كنت على سجل اإلسكان لمدة 12
ً

سيساعدك طول الطريق موظفو إعادة السكن المخصصون أثناء انتقالك.
سيتعرفون عليك بشكل شخصي وسيبلغونك باإلجراءات والخطوات
التالية .سيساعدونك لزيارة منزلك الجديد قبل أنت تنتقل إليه ،وسيقدمون
لك الدعم الذي تحتاجه يوم االنتقال وسيواصلون دعمهم لك بعد انتقالك

نقل األمتعة

تسري
االستفتاء ،والتي قلت البلدية التزام السكن الكامل

هذه الفقرة على األسر دون مأوى المقيمين في منطقة

للتأكد من استقرارك.

بموقع  Aأو  Bأو  Cفي وقت عرض مالك العقار ،فيحق لك التصويت.
إذا لم تحصل على منزل دائم جديد في الوقت الذي تُطالب به باالنتقال،
فسيزورك موظف من البلدية وسيقدم لك المشورة بشأن موعد انتقالك
وسيمنحك معلومات بشأن اإلجراءات.
شهرا من منحك سكن اجتماعي دائم،
إذا كنت خالل فترة اثني عشر
ً
فستحصل على أولوية إضافية لتجربة تقديم موعد انتقالك للتجنب االنتقال
مرتين خالل فترة قصيرة.

إعادة توجيه البريد

رسوم الخدمة

ستمنح األولوية للحصول على سكن مؤقت بديل،
وحيث ال ينطبق هذاُ ،
والذي قد يكون في ويستمنستر إذا استوفيت المعايير أو في مكان آخر

تدفع حاليًا كمستأجر رسوم خدمة مع اإليجار .كما يدفع
المستفيدون من اإليجار التملكي أيضًا رسوم خدمة.

تكاليف التعبئة والتفريغ

تغطي رسوم الخدمة في مشروع التطوير المستقبلي أشياء
مثل:
•صيانة المناطق المجتمعية مثل التنظيف واإلضاءة

فصل وتوصيل األجهزة
الكهربائية

في لندن.

المستأجرون من مالك عقار خاص
شهرا أو أكثر وكنت تعيش في أو
إذا كنت على سجل اإلسكان لمدة 12
ً
 Bأو  Cفي وقت نشر عرض مالك العقار ،فيحق لك التصويت .يرجى
التواصل مع ( Civica Election Servicesانظر صفحة )40
للتسجيل للتصويت قبل بدء عملية االستفتاء

•صيانة األرضيات
•صيانة المصاعد
•خدمات الرعاية

إعادة توصيل الهاتف
والتلفاز واإلنترنت

تتوفر المزيد من المعلومات في منشور موجز

مع تطور المشروع ،سنتحدث معك بخصوص الخدمات التي

المستأجرون :خياراتكم.

تريدها وتحتاج إليها ،واألمور التي تناسبك ،ولضمان أن

امسح رمز  QRللعرض أو استلم نسخة من

الخدمات التي تتلقاها ذات قيمة مقابل المال وميسورة التكلفة.

مبلغ خسارة المنزل عندما تنتقل
 محدد حاليًا بقيمة  7800جنيهإسترليني للمستأجرين المؤ ّمنين
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خالل إعانة السكن.Universal Credit/
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عرض السكان المستفيدين من

مرونة توقيت عمليات إعادة الشراء

اإليجار التملكي

سيزور مقيّم البلدية لفحص العقار في الوقت المناسب لك
وسيتم التواصل معك مسبقًا .سيضع المقيّم في اعتباره الحالة
الداخلية وأي تحسينات داخلية على العقار مثل حمامات أو

توضح الصفحات التالية عرض البلدية للمستفيدين من اإليجار التملكي ،بما يشمل حقوقك
ضا
واستحقاقاتك ومبلغ التعويض .إذا كنت مستفيدًا من اإليجار التملكي ،فسوف نتناول أي ً
بيع منزلك الحالي وخياراتك لشراء منزل جديد ،باإلضافة إلى دعم البلدية المتاح لك.

مطابخ جديدة .وستتلقى بعدها عرضًا مكتوبًا من البلدية .وإذا
اعترضت على التقييم ،ستدفع لك البلدية مقابل التكاليف المعقولة
لتعيين مقيّم  RICSمستقبل من طرفك للحصول على رأي ثاني.
هدف البلدية هو شراء عقار اإليجار التملكي بعقد حيثما أمكن
وستعمل مع المستفيدين من اإليجار التملكي للوصول إلى حل

التعهدات األساسية
إذا ُ
طلب منك االنتقال من منزلك كجزء من تجديد مواقع  Aو Bو،C
فتضمن بلدية مدينة ويستمنستر لجميع السكان من المستفيدين من اإليجار
شهرا أو أكثر
التملكي (مالك المنازل المقيمين في عقاراتهم لمدة اثني عشر
ً
قبل  11نوفمبر  )2022ما يلي:
•سيكون لك كامل الحق في العودة إلى منطقة Church Street
•ستتمتع بفرصة شراء إحدى المنازل الجديدة بقرض
عقاري أو على أساس التشارك في حق الملكية
•ستبقى تكاليف السكن كما هي في عقارك الجديد

صوت السكان لصالح المقترحات،
مقبول من الطرفين .لكن إذا ّ

سيتم تحديد الحد األقصى لمبلغ خسارة المنزل بـ  78000جنيه إسترليني.

فقد تسعى البلدية لممارسة صالحيات الشراء اإلجباري كخطة

يتم تحديد هذا المبلغ سنويًا من قبل الحكومة وقد يزيد .يتلقى المالك

بديلة لضمان تنفيذ تجديد منطقة .Church Street

المشتركون مبلغًا واحدًا.

الشراء بعقد
ستكلف البلدية معاين مؤهل مستقل ،عضو في هيئة Royal Institution
) of Chartered Surveyors (RICSإلعداد تقييم لمنزلك .وفي
العادة تبدأ البلدية في عملية إعادة شراء عقارك قبل البدء في إعادة تطوير
شهرا تقريبًا أو قبل ذلك في بعض الحاالت (انظر
مجمعك السكني بـ 18
ً
فقرة "مرونة توقيت عمليات إعادة الشراء" في الصفحة التالية).

•ستقدم البلدية الدعم لمن يختار االنتقال عن المنطقة

إذا كنت مستفيدًا من اإليجار التملكي غير
مقيم ،ستتلقى القيمة السوقية الكاملة لمنزلك
باإلضافة إلى  7.5%مبلغ خسارة أساسي
شهرا في
إذا كنت ال تعيش في العقار أو كنت أقمت في منزل أقل من 12
ً
وقت مطالبتك باالنتقال ،فستعد مستفيدًا من اإليجار التملكي غير مقيم .إذا
وافقت على بيع عقارك للبلدية ،ستتلقى القيمة السوقية الكاملة لمنزلك في
وقت بيعه إلى البلدية.
وستتلقى أيضًا مبلغ خسارة أساسيًا بنسبة  7.5%من القيمة السوقية الكاملة.

•سنتعاون معك لبيع منزل إلينا من خالل عقد

يتلقى المالك المشتركون مبلغًا واحدًا .ستتحمل مسؤولية ترتيبات أي

•ستتلقى مبلغ خسارة منزل حسب القانون بقيمة 10%
من القيمة السوقية للعقار (بحد أقصى  78000جنيه
اعتبارا من تاريخ أكتوبر )2022
إسترليني
ً

مستأجرين في عقارك ،والتأكد من إخالء عقارك بحلول وقت بيع منزلك
إلى البلدية.
سيتم تحديد الحد األقصى لمبلغ الخسارة األساسي ،بقيمة  78000جنيه

•ستدفع البلدية مبلغ مقابل اإلزعاج لتغطية كل التكاليف المعقولة
والتي تشمل االنتقال ورسوم الدمغة والرسوم القانونية

إسترليني في الوقت الحالي .يتم تحديد هذا المبلغ سنويًا من قبل الحكومة.

باعتبارك مقي ًما مستفيدًا من اإليجار التملكي،
ستتلقى القيمة السوقية الكاملة لمنزلك
باإلضافة إلى  10%مبلغ خسارة منزل

ستدفع البلدية الرسوم القانونية المعقولة
ستدفع البلدية الرسوم القانونية لبيع عقارك إلينا باإلضافة إلى الرسوم
والتكاليف لشراء منزل بديل سوا ًء كان على العقار الجديد أو في مكان
آخر .وستشمل الضريبة العقارية .Stamp Duty Land Tax

ستدفع البلدية تكاليف االنتقال المعقولة
ستتلقى مبلغ انتقال لمساعدتك في تكاليف االنتقال المعقولة.
سيغطي مبلغ االنتقال بنودًا مثل:
•فصل وتوصيل األجهزة الكهربائية
•إعادة توجيه البريد

يتلقى المالك المشتركون مبلغًا واحدًا.

•إعادة توصيل الهاتف والتلفاز واإلنترنت

سيجري تقييم منزلك معاين مؤهل مستقبل

•تكاليف نقل األمتعة

سينفذ تقييم منزلك معاين مؤهل مستقبل وسيضع في اعتبار سوق العقارات

•تكاليف التعبئة/التفريغ

المحلي والحالة الداخلية لمنزلك وأي تحسينات تمت على العقار .وسيعكس
التقييم قيمة العقار قبل تأثير أي عمل تجديد.

ستتلقى القيمة السوقية الكاملة لمنزلك في الوقت الذي تُباع إلى البلدية ومبلغ
شهرا في الوقت
خسارة منزل بنسبة  10%إذا أقمت في منزلك لمدة 12
ً

ستتلقى مشورة مستقلة حول خيارات
إعادة السكن
ستتوفر مشورة مستقلة ودعم مجانًا لمساعدتك في اختيار أفضل خيار

الذي ُ
طلب منك االنتقال.

لك .كما قد تدفع البلدية مقابل مشورة مالية مستقلة للمستفيدين من اإليجار
التملكي في بعض الحاالت ،مثل المشورة بشأن الحصول على رهن عقاري
جديد على سبيل المثال.
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خيارات إعادة السكن

الخيار 3

للمقيمين المستفيدين
من اإليجار التملكي

شراء إحدى المنازل الجديدة بشكل مباشر

هناك

خمسة خيارات للمقيمين المستفيدين من اإليجار التملكي ممن يريدون البقاء في منطقة التجديد وخيار واحد لمن يريد
االنتقال عنها.

الخيار 1

الخيار 2

ستكون العقارات الجديدة بقيمة أعلى من المنازل الحالية للمقيمين المستفيدين

تختلف الملكية المشتركة عن الشراء بقرض عقاري أو التشارك في حق

من اإليجار التملكي .وباعتبارك مقي ًما مستفيدًا من اإليجار التملكي ،سيكون

الملكية ،حيث إنك ستشارك في ملكية العقار جزئيًا فقط بدالً من كونك

لديك الخيار لشراء منزل مبني حديثًا بنفس عدد غرف النوم من خالل

المالك القانوني الكامل ويدُفع اإليجار عن النسبة غير المملوكة.

•سيتم تقديم التشارك في حق الملكية عند شراء إحدى المنازل الجديدة
من البلدية مباشرة.

السكن المؤقت عند الشراء بالخيارات
 1و 2و3

لمنزل اجتماعي أو متوسط .لن يُقدم هذا الخيار إال في حاالت خاصة ،مثل

قد تأتي أوقات ال تكون المنازل الجديدة جاهزة لالنتقال إليها مباشرة ً وقد
تحتاج إلى االنتقال إلى سكن مؤقت لفترة زمنية .وفي هذه الحالة ،ستقدم
البلدية عرضًا معقوالً إليجار قصيرة المدة ألجل محدد ،وهونوع اإليجار

وسيكون اإليجار في السكن المؤقت بتكاليف سكنك الحالي بحد أقصى ،بما

شراء إحدى المنازل الجديدة على أساس
التشارك في حق الملكية

للحصول على تكاليف سكن مماثلة للتكاليف الحالية:

تحمل تكلفته .إذا اخترت هذا الخيار ،فيمكنك شراء عقار بأي مساحة.

مستأجرا
يمكنك في بعض الحاالت البقاء في المنطقة المحلية بأن تصبح
ً

المقدم في قطاع اإليجار الخاص.

شراء إحدى المنازل الجديدة على أساس
الملكية المشتركة

التشارك في حق الملكية .وهذا سيساعد المستفيدين من اإليجار التملكي

يمكنك شراء إحدى المنازل الجديدة بشكل مباشر إذا كنت تريد ذلك ويمكنك

مستأجرا لمنزل اجتماعي أو متوسط في
كن
ً
منطقة تجديد اإلسكان

تحمل تكلفته .ال يجب عليك الشراء بهذه الطريقة ،حتى لو كنت يمكنك

باعتبارك مقيم مستفيد من اإليجار التملكي ،توجد مجموعة من خيارات إعادة السكن بما يناسب
االحتياجات المختلفة

ستحتاج أن تتمكن من شراء حصة ال تقل عن  25%من منزلك الجديد،
برهن عقاري أو بدون ،وأن تتمكن من دفع اإليجار الذي يُحسب حسب
النسبة غير المملوكة وبسعر مخفض .كما ستتحمل مسؤولية دفع رسوم
الخدمة الكاملة للعقار.

الخيار 5

يشمل مدفوعات الرهن العقاري ورسوم الخدمة ،ما يعني عدم وجود زيادة
في تكاليف السكن (بالرغم من احتمالية اختالف ضريبة البلدية وتكاليف
المرافق) .سيكون السكن المؤقت بنفس مساحة منزلك الحالي.

الخيار 4
شراء عقار إيجار تملكي آخر في المنطقة
المحلية

عدم مالئمة أي من خيارات ملكية المنازل األخرى أو حين تريد أن تصبح
مستأجرا بسبب مشكالت صحية على سبيل المثال .وحين يتم االتفاق،
ً
ستتلقى  75%من القيمة السوقية للعقار وليس كامل القيمة .سيتم تقديم
إيجار اجتماعي أو متوسط ،يتم دفع قيمة إيجار مخفضة لنوعي اإليجار،
إال أن اإليجار المتوسط أعلى من اإليجار االجتماعي ،وستقدم اإليجارات
المتوسطة لمن يستطيع تحمل قيمتها.

الخيار 6

تلقي المساعدة والدعم لالنتقال بعيدًا عن
منطقة Church Street

ستتوفر المساعدة العملية والدعم عند الحاجة للمقيمين المستفيدين من
اإليجار التملكي ممن يريدون االنتقال إلى مكان آخر في ويستمنستر أو
خارجها .وقد تشمل المساعدة في إجاد عقار أو في عملية الشراء بأكملها.
وقد تتمكن البلدية من بيع عقار في ويستمنستر إليك من رصيد المساكن
الشاغرة لديها.

قد تفضل شراء عقار آخر بنفس قيمة منزلك الحالي في المنطقة المحلي ،أي

تعد األموال التي تضعها في منزلك الجديد األموال المتحصلة من بيع

منزل ليس جز ًءا من برنامج إعادة التطوير ،إذا توفر.

منزلك الحالي باإلضافة إلى مبلغ خسارة المنزل الكامل .وهذا يعني أنه إذا

ستقدم المساعدة حيثما أمكن من البلدية لمساعدتك على إيجاد منزل .وفي

كان لديك رهن عقاري في الوقت الحالي ،فإن رهنًا عقاريًا آخر بنفس القيمة

الظروف المناسبة ،قد تتمكن البلدية من بيع عقار إليك من رصيد المساكن

يجب توفيره أو نقله إلى العقار الجديد.

تتوفر المزيد من المعلومات في منشور موجز المستفيدون
من اإليجار التملكي :خياراتكم.

الشاغرة لديها .ويمكننا في ظروف استثنائية مناقشة خيارات القروض

ستعوض البلدية الفرق بين مساهمة المستفيد من اإليجار التملكي والسعر

العقارية للعقارات خارج منطقة التجديد.

السوقي للعقار الجديد .ال توجد تسديدات مطلوبة مقابل مساهمة البلدية ،فهي
لن تسدد إال بعد بيع العقار.

الدعم للمستفيدين من اإليجار التملكي

إذا بعت العقار ،سيتم مشاركة أي زيادة أو نقص في قيمة العقار بينك وبين

إذا أردت التحدث إلينا أكثر بشأن الخيارات المتاحة ،يمكنك
ترتيب موعد شخصي مع فريق دعم اإليجار التملكي .يرجى
التواصل معنا على churchstreet@westminster.
 gov.ukأو االتصال على 020 7641 2968

البلدية ،بنا ًء على النسبة المئوية في وقت شرائك للعقار.
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سيتم استفتاء السكان بد ًءا من اإلثنين
الموافق  28نوفمبر وحتى الساعة  5مسا ًء
اإلثنين الموافق  19ديسمبر 2022

االستفتاء

طرق مختلفة للتصويت

سيجرى االستفتاء بشكل مستقل من بلدية مدينة ويستمنستر
بواسطة .Civica Election Services

تم

تعيين  Civica Election Servicesككيان مستقل لضمان إدارة
االستفتاء بشكل آمن ومستقل ووفقًا لدليل Greater London
.Authority
سترسل مؤسسة  Civica Election Servicesأوراق االستفتاء إلى
سكان وستتلقى األصوات وتعدها وستتأكد من شرعيتها وستصدر النتيجة.
سيتم إرسال ورقة االستفتاء إليكم ببريد من الدرجة األولى بتاريخ 25

عبر البريد

عبر اإلنترنت

أعد ورقة االستفتاء في ظرف مسبق الدفع.

صوت عبر اإلنترنت على www.cesvotes.com/churchstreet
ّ
باستخدام رمز فريد على ورقة االستفتاء.

نوفمبر  ،2022وسيتاح أمامك ثالثة أسابيع لإلدالء بصوتك حتى  5مسا ًء
يوم اإلثنين الموافق  19ديسمبر .2022

ستُسأل السؤال التالي في ورقة
االستفتاء والذي يمكنك التصويت
عليه بنعم أو ال:
هل تدعم مقترحات تجديد مواقع  AوB
و Cبمنطقة Church Street؟

من يمكنه التصويت؟

الهاتف

صندوق االستفتاء

صوت عبر الهاتف باالتصال برقم هاتف مجاني الموضح على ورقة
ّ

ضع ورقة االستفتاء في صندوق االستفتاء بمكتبة .Church Street

االستفتاء وباستخدام رمز فريد.

التصويت متاح لجميع السكان من عمر  16ممن يعيشون في مواقع
 Aو Bو Cبمنطقة  Church Streetممن يستوفون إحدى
المعايير التالية أو أكثر:
بيانات االتصال للحصول على المزيد من المشورة واإلرشاد بخصوص أي

•مستأجرو البلدية ،سوا ًء كانوا أفرادًا أو مشتركين ،وتكون أسماؤهم على
عقد اإليجار بتاريخ  11نوفمبر  2022أو قبله.

إذا فقدت/أتلفت ورقة االستفتاء واحتجت إلى ورقة جديدة ،أو إذا أردت

•المقيمون المستفيدون من اإليجار التملكي المذكورة أسماؤهم على عقد
اإليجار التملكي ممن يعيشون في المواقع  Aو Bو Cكمنزلهم الرئيسي
شهرا أو أكثر قبل  11نوفمبر  2022وتكون أسماؤهم على
لمدة 12
ً
عقد إيجار منزلهم.

مشكالت تتصل باالستفتاء موضحة في الصفحة التالية.

المزيد من المعلومات بشأن التصويت ،فيمكنك االتصال على Civica
 Election Servicesعلى  020 8889 9203أو عبر البريد
اإللكتروني  .support@cesvotes.comيرجى التأكد أن تذكر عند
االتصال أنك أحد سكان .Church Street

•أي مقيم في سكان دائم أو مؤقت في مواقع  Aو Bو Cواسمه مذكور
شهرا أو أكثر قبل  11نوفمبر .2022
في سجل إسكان البلدية لمدة 12
ً
وضعت هيئة  Greater London Authorityوعمدة لندن دليالً
لمن يحق لهم التصويت .تم نشر عرض مالك العقار هذا بتاريخ
 11نوفمبر .2022
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النتائج
ال يوجد حد أدنى لنسبة المشاركة ،ستتحدد النتيجة حسب األغلبية البسيطة.
سيتم إبالغك بالنتائج بخطاب من Civica Election Services
بعد االستفتاء بأسبوع واحد .وستتوفر النتيجة أيضًا على
.churchstreet.org

ماذا يحدث بعد االستفتاء
لن يتقدم التجديد إلى الخطوة التالية إال إذا كانت أغلبية تصويت السكان بـ
"نعم" في استفتاء السكان .وبالتالي ،من المهم للغاية أن تستفيد من صوتك.
إذا كان التصويت بـ "نعم" ،سنواصل تجديد المواقع الثالث .وسيستمر
السكان من الموقع  Aباالنتقال إلى السكن المؤقت.

مالك العقار  CHURCH STREET

شاهد مقطع فيديو حول طريقة
اإلدالء بصوتك.

لمزيد من المشورة واإلرشاد حول أي أمور تتصل ببرنامج
تجديد  ،Church Streetيرجى التواصل معنا على
 020 7641 2968أو
churchstreet@westminster.gov.uk
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الخط الزمني

المواقع الحالية
توضح الخريطة أدناه المجمعات السكنية داخل مواقع  Aو Bو Cبمنطقة .Church Street
لن يتم هدم  Kennet Houseكجزء من المقترحات.

يوضح الخط الزمني التواريخ اإلرشادية للعمل على مواقع  Aو Bو Cفي Church Street
بعد ظهور نتيجة استفتاء السكان.

ST
RE
ET

2021

14

17

استفتاء السكان

9

18

صيف
2024

12

Site B

13

يبدأ العمل على الموقع A

3

1

11

2026

2027

Site C

6

ET
RE
ST

قرار طلب التخطيط

شتاء
2022

4

Library

8

16

LD
FO

Spring
2023

10

15

N
PE

تم إرسال طلب التخطيط الهجين
للمواقع  Aو BوC

SA
LI
SB
UR
Y

ET
RE
T
S

H
RC

U

2

Site A

االستشارات التفصيلية حول
الموقعين  BوC

7

5

AD
RO

E
AR
GW
ED

اكتمال الموقع A
يبدأ العمل على الموقع B

2031

2035

اكتمال الموقع B
يبدأ العمل على الموقع C

اكتمال الموقع C

42

CH

مالك العقار CHURCH STREET

1

Blackwater House
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Kennet House

Pool House 11

Isis House 16
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Cray House
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Derry House 15
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بيانات

االتصال

Regeneration Base, 99 Church Street, London, NW8 8EY
الساعات :اإلثنين إلى الجمعة 9 ،صبا ًحا إلى  5مسا ًء
الهاتف020 7641 2968 :
البريد اإللكترونيchurchstreet@westminster.gov.uk :
يمكنك أيضًا معرفة آخر األخبار على موقع ويب  Church Streetعلىchurchstreet.org :
تابعونا على facebook.com/mychurchstreet :Facebook
هل تحتاج...
? ¿traducción? tłumaczenie? itumọ? turjumaad؟ةمجرتال ??অনুবাদ? tradução? traduction
?asekyerε? 翻译？LARGE PRINT
نظرا ألن اإلنجليزية ليست لغتك األولى ،يمكننا تقديم المساعدة.
إذا كنت تواجه صعوبة في قراءة هذا المستند بسبب إعاقة أو ً
يرجى االتصال بنا على .020 7641 2968
للحصول على مشورة مستقلة بشأن ما يعنيه التجديد لك ،يمكنك التحدث مع مستشار المقيمين المستقل  PPCRعلى هاتف
مجاني  0800 137 066أو عبر البريد اإللكتروني info@ppcr.org.uk

