سبتمبر 2022

عزيزي صاحب الشأن،
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 وإعادة بناء المواقع الثالثة المذكورة .ستجد المزيد
من المعلومات عن هذه القرعة ،في النشرة المرفقة.

نحن ملتزمون بأن جميع مخططات التنمية التي يقودها المجلس ستعطي األولوية لإلسكان االجتماعي منخفض التكلفة وتوفر خيارات
اسكانية معقولة الثمن ً
حقا للمقيمين في ويستمنستر وعوائلهم .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 .وذلك يضمن أيضاً
إمكانية أن نقوم بتوفير منازل حديثة تفي بالغرض والحاجة الماسة لها وتعالج القضايا طويلة األمد مثل االكتظاظ وانخفاض كفاءة
الطاقة ويطور التسهيالت مما يصب في مصلحة السكان المقيمين والجدد.
المالحظ أن مجاميع أصحاب الشأن واألسهم يمثلون مصالح عديدة عبر منطقة التجديد وإعادة البناء لشارع  .Churchونرغب
ومن
َ
بالعمل مع كل أصحاب الشأن في عملية التطوير المستمرة للمواقع  Aو  Bو  Cمن خالل إعطاء األولوية للتجديد الذي يقوده
المقيمون في مراحل التصميم المستقبلية .سنستمر بالعمل معكم ضمن المجتمع بينما يتقدم العمل بالمشروع.

وخالل عملية االقتراع ،سنقوم بترتيب األنشطة والفعاليات والتي سنرسل لكم معلومات اضافية عنها.
ويسرنا كذلك العمل مع أصحاب الشأن في المكتبة لتطوير المقترحات بخصوص مكتبة شارع  .Churchوسنتشارك التحديثات بخصوص
المكتبة خالل األشهر القادمة.
إذا كان لديكم أي استفسارات ،فالرجاء االتصال بنا على رقم 02076412968أو إرسال ايميل إلى
churchstreet@westminster.gov.uk
إذا رغبتم بالتحدث إلى عضو من الفريق بخصوص القرعة أو إعادة بناء وتطوير شارع . Church

وسنستمر بتحديثكم بخصوص قرعة السكان المقيمين وإعادة البناء عبر منشورنا األخباري وعبر موقعنا األلكتروني:
 .churchstreet.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

