سبتمبر 2022

المقيم المحترم،
القرعة المخصصة للمقيم المستقل في شارع
 Churchفي المواقع  Aو  Bو C

نريد أن يقوم كل السكان الذين يعيشون المناطق التي سيتم تجديدها في المواقع  Aو  Bو  Cأن يعبروا
عن رأيهم بخصوص مقترحات التجديد .وقرعة المقيم هي المرحلة التالية في تطوير مقترحاتنا ،وسنعمل
عن كثب معك ومع المجتمع أثناء هذه العملية خالل األشهر القادمة.
ً
الحقا في العام.
ونرغب بأن نجدد لكم المعلومة بخصوص القرعة ،فهي مخصصة للمقيمين المؤهلين في المواقع  Aو  Bو  Cوستجرى
هذه القرعة ستتيح الفرصة للمقيمين المؤهلين بأن يقرروا مصير بيوتهم مستقبالً وتطوير المواقع الثالثة المذكورة .ويسعى المجلس
البلدي أن تكون النتائج المرجوة من هذه القرعة إيجابية.

وفي حال قم المقيمين بالتصويت بـ "نعم" في اإلقتراع المقبل ،فإن ذلك سيعطينا الفرصة للمزايدة للحصول على تمويل لزيادة عدد
ً
أيضا إمكانية أن نقوم بتوفير منازل حديثة تفي بالغرض والحاجة الماسة
المنازل ذات السعر المعقول في مشروع التطوير .وذلك يضمن
لها وتعالج القضايا طويلة األمد مثل االكتظاظ وانخفاض كفاءة الطاقة ويطور التسهيالت مما يصب في مصلحة السكان المقيمين
والجدد.

ً
وفقا لتوجيهات سلطة لندن الكبرى .تحدد اإلرشادات األشخاص
وستجري االقتراع الشركة المستقلة سيفيكا للخدمات الكهربائية،
ً
وقريبا ستقوم شركة سيفيكا للخدمات الكهربائية بالكتابة لكل العوائل في المواقع  Aو  Bو C
المؤهلين للتصويت وكيفية إجراء االقتراع.
عن التسجيل في التصويت.
ولقراءة المزيد عن اقتراع المقيمين ،الرجاء االطالع على النشرة المرفقة.

ً
وجها
وخالل األسابيع القليلة القادمة ،سنتصل بكل المؤهلين للتصويت لدعوتهم لحضور جلسة  ،1-2-1والتي من الممكن أن تكون
لوجه أو عبر الهاتف أو أونالين لمناقشة مسألة االقتراع وعرض المالك .ستحدد وثيقة عرض المالك ،التزامات المجالس تجاه السكان.
ويتم عقد ورشات وزيارات لتمكنكم من فحص ومراجعة عرض المالك وعملية االقتراع مع عضو من الفريق .وسنرسل لكم تواريخ
الورش والزيارات في وقت قريب.

كنت ترغب بمعرفة المزيد عن القرعة وعملية
زلت مرحب بك لحضور ورشة أو التواصل معنا إذا َ
كنت غير مؤهل للتصويت ،فما َ
إذا َ
تطوير شارع .Church

إذا كانت لديك أي استفسارات ،فالرجاء االتصال بنا على رقم 02076412968أو إرسال إيميل إلى churchstreet@westminster.
 gov.ukلحجز موعد أو التحدث إلى أحد أعضاء الفريق.

وسنستمر بتحديثكم بخصوص قرعة السكان المقيمين وإعادة البناء عبر منشورنا األخباري وعبر موقعنا األلكترونيchurchstreet. :
 .orgتم ترجمة هذه الرسالة للغة العربية والبنغالية ،الرجاء االتصال بنا في حال رغبتم باالطالع على المعلومات بلغة أو صيغة أخرى.
ولكم خالص التحية،

ناتالي توماس
مديرة التسجيل في شارع Church

