ما تحتاج معرفته عن

قرعة الساكن المقيمين
سبتمبر 2022

لماذا يقوم المجلس البلدي بإجراء قرعة؟
تعهد المجلس بأن كل التجديد يجب أن يتم دعمه من قبل السكان المحليين الذين يهدف إلى مساعدتهم .سيضمن إجراء اقتراع
للمقيمين ،أن السكان الذين يعيشون في المواقع  Aو  Bو  Cلديهم الفرصة لتقرير مستقبل منازلهم.
كما أننا ملتزمون بالحصول على المزيد من التمويل الستكمال موارد التمويل الخاصة بالمجلس .وفي حال قام المقيمين
بالتصويت بـ "نعم" في االقتراع المقبل ،فإن ذلك سيعطينا الفرصة للمزايدة للحصول على تمويل لزيادة عدد المنازل ذات السعر
المعقول في مشروع التطوير.

متى سيتم إجراء االقتراع؟
من المتوقع أن يتم إجراء القرعة بعد مضي األسابيع الثالثة األولى من شهر ديسمبر/كانون األول  .2022وستقوم شركة سيفيكا
ً
ً
حضوريا أو عبر الهاتف أو البريد
قادرا على التصويت
لخدمات االقتراع بإرسال أوراق االقتراع عبر البريد من الدرجة األولى .وستكون
أو الرسائل النصية أو أونالين .وسيقوم السكان المؤهلون بالتصويت عبر اإلجابة على سؤال بسيط بـ "نعم" أو "ال" بخصوص إعادة
البناء والتجديد المستقبلي للمواقع  Aو  Bو .C

ما هو عرض المالك؟
ستحدد وثيقة عرض المالك ،التزامات المجلس تجاه السكان.
يحدد عرض المالك:

•تصميمات البيوت الجديدة والحي
•خياراتك السكنية

•ما هو التعويض الذي ستتلقاه؟

•ما هو الدعم الذي ستتلقاه لمساعدتك في النقل ،و
•كيف تستمر بالمشاركة.

وستحصل على المزيد من المعلومات بخصوص االقتراحات والعروض في عرض المالك قبل بدء القرعة .وسيستلم السكان
المؤهلون على عرض المالك على األقل قبل أسبوعين من موعد بدء القرعة.

من هي سيفياك لخدمات اإلنتخاب؟
سيفيكا لخدمات االنتخاب هي شركة مستقلة عن المجلس البلدي .هذا أحد متطلبات توجيهات سلطة لندن الكبرى ولديهم أكثر
من  100عام من الخبرة في إدارة بطاقات االقتراع للقطاعين العام والخاص.

من الذي يستطيع التصويت؟
توجيهات سلطة لندن العظمى هي التي تحدد من بإمكانه التصويت من عدمه .فالمؤهلين للتصويت هم المقيميون الذين يعيشون
شهرا قبل نشر عرض المالك .هذا يشمل:
في المواقع  Aو  Bو  Cلمدة 12
ً
•المجلس والمستأجرين المضمونين المذكورين في اتفاقية اإليجار
•المستأجرون المقيمون الذين وردت أسماؤهم في عقد اإليجار

•أي شخص مسجل في السجل السكني بما في ذلك المقيمين المؤقتين في العقار.

تنص التوجيهات بوضوح على أن المستأجرين غير المقيمين والمستأجرين والمالكين األحرار بما في ذلك األعمال التجارية ال يحق لهم
التصويت.
ستقوم سيفيكا لخدمات االنتخاب بتوكيد من هم مؤهلين للتصويت وإرسال أوراق االقتراع.

كم عدد األشخاص المطلوب للتصويت؟
ليس هناك حد أدنى من اإلقبال المطلوب .ستكون نتيجة االقتراع هي كيفية تصويت غالبية السكان.

هل يتعين على ساكن كينيت هاوس التصويت؟
تغطي القرعة المنازل التي تقع بمحاذاة حدود مواقع  Aو  Bو  Cوبضمنها كينيت هاوس .وبأي حال ،من المهم التنويه أن كينيت
هاوس لن يتم هدمه في المقترحات الموضوعة .وتنص توجيهات سلطة لندن العظمى بأن االقتراع يجب أن يتضمن المنازل التي لم
يتم هدمها والتي تقع ضمن حدود العقار.

كيف أسجل للتصويت؟
ً
وقريبا ستقوم شركة سيفيكا للخدمات الكهربائية بالكتابة لكل العوائل في المواقع  Aو  Bو  Cعن التسجيل في التصويت .إذا كان هذا
ً
اعتقدت بأن المعلومة غير صحيحة ،فإن سيفيكا ستدعمك بتوفير الدالئل ألهليتك.
صحيحا ،فإنك ال تحتاج إلى فعل أي شيء .إذا
َ

َم الذي سيحدث إذا قام الساكن بالتصويت بـ "نعم"؟

سيستمر التجديد مع إعادة التطوير المقترحة للموقع  Aوالمزيد من التشاور والمشاركة في الموقعين  Bو  Cوسوق شارع .Church
التصويت بـ "نعم" في االقتراع سيمكن المجلس من زيادة عدد المنازل الجديدة ذات األسعار المعقولة من خالل تمويل إضافي من
سلطة لندن الكبرى .سيتم بناء جميع المنازل الجديدة ً
وفقا للمعايير الحديثة وستكون هناك تحسينات واسعة النطاق على المجال
العام وسوق شارع .Church

َم الذي سيحدث إذا قام الساكن بالتصويت بـ "ال"؟

سيطلب من المجلس مراجعة الخيارات الحالية للتجديد للمواقع  Aو  Bو  .Cولن يؤثر ذلك على المشاريع
في حالة التصويت بـ "ال" ُ ،
األخرى التي يتم تنفيذها في منطقة  Church Streetاألوسع.

هل سيتم توفير ترجمة؟
ً
متوفرا باللغة العربية والبنغالية .وستقوم سيفيكا لخدمات االنتخاب بإرسال نسخ من رسائل التسجيل وأوراق
سيكون عرض المالك
القرعة باإلضافة إلى النسخة اإلنجليزية للسكان المقيمين الذين طلبوا ترجمات.

وسيتم ترجمة الوثائق األخرى بحسب الطلب وسنقوم بتوفير مترجمين في الفعاليات عند الطلب .ونشجع السكان المقيمين على
التواصل معنا في حال تواجد هناك جيران غير قادرين على المشاركة بسبب حاجز اللغة.

هل الوثائق متوفرة بصيغ أخرى؟
ستكون كل الوثائق متوفرة على الموقع اإللكتروني .وباإلمكان عمل زوم وتقريب الصور إلى  400%دون أن يخرج النص من موقعه
أيضا نسخ مطبوعة كبيرة الحجم عند الطلب.
على الشاشة ،أو االستماع إلى قارئ شاشة .ستتوفر ً

،Church Street Regeneration Base قم بزيارتنا في
Church Street NW8 8EP 99
ً
صباحا
9  الجمعة من الساعة-  من اإلثنينMonday–Friday
ً
.عصرا
4:30 -

تواصل مع الفريق

ً
02076412968 مجانا على رقم
اتصل بنا

churchstreet@westminster.gov.uk :إيميل

