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تقديم الدعم

إلى مجتمعاتنا

يواجه الماليين في المملكة المتحدة في عام " 2022سنة عصيبة" بسبب ارتفاع تكلفة فواتير الطاقة
وزيادة الضرائب وركود األجور .ونعرف أن هذه الفترة مشحونة بالقلق بالنسبة إلى عمالئنا ونبذل
قصارى جهدنا للمساعدة في مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة.

حقّقت  Maryhill Housingمكاسب مالية بقيمة  153534جني ًها إسترلينيًا للعمالء
منذ بدأنا التعاون مع Queens Cross Housing
 Associationفي تقديم خدمة االستشارات بشأن الطاقة ،أصبح
استشاريو الطاقة لدينا مشغولين للغاية ،وقد نجحوا في التعامل مع
 655حالة .تم تحقيق مكاسب مالية بقيمة  153534جني ًها إسترلينيًا
للعمالء ،بواقع توفير ما يقرب من  234جني ًها إسترلينيًا لكل منزل.
تمول مؤسسة  Energy Saving Trustهذه الخدمة،
وحاليًاّ ،
ونأمل توفير مبالغ مالية أخرى لمساعدتنا على االستمرار.
فيما يلي الوسائل التي يستخدمها فريق استشارات الطاقة في تقديم
الدعم لك:
· تقليل تكاليف الطاقة
· فهم فواتير الطاقة
المورد ومساعدتك على إنشاء حساب جديد
· تحديد
ّ
· التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالطاقة
· إعادة توصيل عداد الغاز
· إدارة الدين لشركة الغاز

المورد
· عقد مقارنة بين تسعيرات الطاقة ومساعدتك في تغيير
ّ
· أي مواضع أخرى متعلقة بالطاقة.
إذا كان ينتابك الشعور بالقلق من دفع فاتورة الغاز أو الكهرباء أو
كليهما ،أو من انقطاع الخدمة قريبًا ،فيُرجى التواصل مع أحد أفراد
الفريق الذي سيقدّم لك الدعم المناسب.
نقدّم مواعيد شخصية مجانية عبر الهاتف وWhatsApp
ضا مواعيد وج ًها لوجه في مكتبنا أو من خالل
و .Zoomونقدّم أي ً
زيارتك في منزلك.
يمكنك االتصال بالفريق على الرقم  0141 946 2466أو مراسلته
على عنوان البريد اإللكتروني energy@maryhill.org.uk

التفاصيل في الصفحات الداخلية

االستمرار في فتح المتجر
المؤقت األسبوعي المجاني!

تقدّم  Maryhillالمساعدة إلى…
 211أسرة هذا العام!

بفضل المساهمة التي تفضلت بها شركة
المقاوالت المتعاقدة معنا Cruden Building
) (Westفي ديسمبر (كانون األول) ،2021
استطعنا االستمرار في فتح المتجر المؤقت
األسبوعي المجاني في غلينافون حتى مارس
(آذار)  .2022وبعد الحصول على جائزة
بقيمة  3600جنيه إسترليني من مجلس مدينة
غالسكو ،تم تمديد فترة فتح هذا المتجر لمدة
 13أسبوعًا آخر.
يعتمد حاليًا أكثر من أي وقت مضى عدد كبير من
العمالء على هذه الخدمة ،وستظل متوفرة حتى
يونيو (حزيران)  .2022يتطوع أشخاص رائعون
من  The Halliday Foundationلفتح
المتجر المؤقت كل أربعاء من الساعة 1
ظهرا في مركز Community @ Maryhill
ً
(الكائن في .)29 Glenavon Road

بفضل المساهمات التي تفضلت
بها شركات المقاوالت المتعاقدة
معنا ،استطعنا تقديم قسائم بقيمة
 20جني ًها إسترلينيًا من Tesco
قبل حلول عيد الميالد المجيد إلى
العائالت التي لديها أطفال في سن
 16عا ًما أو أقل .وفي المجمل،
ضمت المبادرة  263طفالً بإجمالي
تبرعات بقيمة  5260جني ًها
إسترلينيًا من الشركات التالية:
• Azets
• Consult Lifts
• Cruden Building
)(West
• DAMM Environmental

• DM Direct
• Gas Call
• H and S Compliance
• PDC
• Rapid Fire Services
• SDM
• TC Young
• Transforming HR
نود أن نتوجه إلى جميع هذه
الشركات بالشكر من أعماق قلوبنا
كبيرا
ألن مساهماتها أحدثت فارقًا
ً
بالنسبة إلى كثير من العائالت في
مجتمعاتنا.

جلسات شبابية مجانية بالتعاون مع YoMo
يتم عقد جلسات لألطفال والشباب المحليين في األيام واألوقات التالية:

نادي أطفال غلينافون
( 1ابتدائي  4 -ابتدائي)

أيام االثنين والثالثاء واألربعاء ،من
عصرا حتى  5مسا ًء
3:45
ً

نادي اليافعين
( 5ابتدائي  7 -ابتدائي)

أيام االثنين والثالثاء واألربعاء ،من
 5:30مسا ًء حتى  7مسا ًء

نادي الشباب
( 1ثانوي  3 -ثانوي)
أيام الجمعة ،من  5مسا ًء حتى
 6:30مسا ًء

ستعمل  YoMoعلى إيصال النشرة اإلخبارية التي تصدرها بمزيد من التفاصيل بشأن الجلسات والفعاليات المقبلة إلى كل مرفق
سكني في .Glenavon Road
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الصندوق المجتمعي
فتحنا العام الماضي الباب لتلقي طلبات االنضمام إلى صندوق
 Maryhill Housingالمجتمعي (Maryhill Housing
 ،)Community Fundوطلبنا من المؤسسات
والمجموعات والسكان على المستوى المحلي تقديم طلباتهم
التي تتضمن مشاريع يودون تحقيقها في المجتمع المحلي.
ووافق مجلس إدارة الصندوق المجتمعي على  11مشروعًا.
وبفضل هذا التمويل ،تم تحقيق المشروعات والمبادرات التالية:

· أصدقاء متنزه Maryhill Park

»تمت المساهمة من خالل تجديد ملعب التنس.

· زراعة األشجار في جميع أنحاء ماريهيل

»اشترى فريق الحي الخاص بنا اللحاء والنباتات إلضفاء
أجواء مبهجة على المناطق المحلية حتى تزدهر ماريهيل!

· عروض أوبرا في المتنزه

ضا في متنزه
»قدّمت شركة  Scottish Operaعرو ً
! Ruchill Parkونتوجه بشكر خاص إلى مؤسسة
) North United Communities (NUCعلى
تنظيم هذه العروض!

· Home-Start Glasgow North

»تم التحضير لعقد جلسة جديدة لـ "مجموعة اآلباء".

· الغرفة المشتركة في Oran Place

· أعمال التطوير في منطقة كوملودن

»تم تركيب أعمدة حاجزة لمنع الدراجات الرباعية من
الدخول.
»تم تنفيذ جمع القمامة في األيام المحددة ،وقدّمت
شركة المقاوالت المتعاقدة معناCaledonian ،
 ،Maintenanceخدمة جمع القمامة الشاملة مرة في
اليوم.
ضا مسؤولية جمع القمامة من ساحات صف
»وتحملت أي ً
السيارات.

· مشروع  Eastparkالبيئي للمؤكسدات الحرارية
المتجددة
»جمع السكان القمامة ووضعوا الفتات تتض ّمن معلومات
إلعادة التدوير في كل مكان.

· دليل أنشطة ماريهيل

»تلقينا مساعدة في تصميم تطبيق يضم جميع األنشطة
المتوفرة في منطقتي ماريهيل وروتشيل.

· عيد الميالد المجيد في روتشيل

»تلقينا مساعدة في سداد تكلفة إنارة مدخل متنزه Ruchill
( Parkصورة المتنزه أدناه).

»تم شراء ستائر وطاوالت قهوة جديدة إلضفاء أجواء
مبهجة على الغرفة المشتركة في إطار خطة تطوير مجمع
اإلسكان التقاعدي .Oran Place

· The Halliday Foundation

»قدمت هذه المؤسسة إسها ًما لالستمرار في فتح متجر
مؤقت أسبوعي في ( Glenavon Roadانظر الصفحة
 2لمزيد من التفاصيل).

· تصميم علم لمنطقة ماريهيل

»تلقينا مساعدة في عقد الحدث االحتفالي الذي تنظمه
 ،Maryhill Burgh Hallsوتض ّمن هذا الحدث الكشف
عن العلم الخاص بمنطقة ماريهيل (صورة العلم أدناه).

·  Imagination Libraryللفنانة دوللي بارتون
»نشارك في هذه الخطة التي تقدّم كتابًا كل شهر للعمالء
الذين لديهم أطفال أصغر من  5أعوام إلى أن يبلغوا 5
أعوام من العمر.

ستتم إتاحة الصندوق المجتمعي مرة أخرى في شهر أبريل
(نيسان)  .2022إذا كانت لديك فكرة بشأن تطوير منطقة المحلية
ولديك رغبة في الحصول على نموذج التقديم أو مناقشة فكرتك
بمزيد من التفاصيل ،فيرجى االتصال بفريق تجديد المجتمع
على الرقم  0141 946 2466أو مراسلته على عنوان البريد
اإللكتروني comreg@maryhill.org.uk
سيتخذ مجلس إدارة الصندوق المجتمعي قراراته
بشأن اإلنفاق على المشاريع في شهر مايو (أيار).

النشرة اإلخبارية لربيع 2022
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صندوق Customer Kitty
تلقينا  78طلبًا عندما فتحنا باب التسجيل في صندوق العمالء
( )Customer Kittyفي يناير (كانون الثاني) ،ووافقنا على  48طلبًا.
وتلقينا المالحظات التالية من بعض المتقدمين الذين تمت الموافقة على
طلباتهم.

ول على القسائم سهالً.
"كان الحص
عاني من اضطراب في
كان ابني ي
يرا من
درا كب ً
تناول الطعام ،وفقد ق ً
صبح يحتاج إلى مالبس
وزنه ،لذا أ
ساعدتني القسائم أيضًا
جديدة .و
اء هديتين لعي َدي ميالد
في شر
فاستفدت منها استفادة
الطفلين،
كرا جزيالً".
كبيرة .ش ً

"نحن م
على متنون للغاية
هذا الد
من أعما عم .ونشكركم
مسا ق قلوبنا على
عدت
فهذ كم وتعاونكم،
ه فكرة ر
اآلخرين ائعة لمساعدة
".

صورة لحياة ،ابنة مها ،وهي تستمتع باستخدام جهاز iPad
الجديد

شعر بقدر كبير من الضغط .وقد ساعدني
اجه صعوبات كبيرة خالل هذه الفترة وأ
شكرا على جهاز  .iPadنو
فال أيضًا بعض األحذية الجميلة ومالبس
"تقول لكم حياة
ً
 iPadألحد أطفالي .وقد اشتريت لألط
هذا كثيرا ،فقد كنت أتمنى شراء جهاز
ً
شكرا جزيالً لكم".
وأشكركم بشدة على كل هذا الحب والدعم .و ً
صيفية رائعة.

تمويل مبادرة Connecting Scotland
قدمنا طلبات تمويل ناجحة إلى  ،Connecting Scotlandوحصلنا
على  30جهاز ( Appleمجموعة من أجهزة  iPadو)Chromebook
و 25جهاز  MI-FIمع بيانات غير محدودة لمدة عامين .وقام فريق تجديد
المجتمع لدينا مسؤولية تخصيص هذه األجهزة وتسليمها إلى المستحقين
شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) .وفيما يلي رسالتان من
خالل
َ
فردين من المستحقين:

"
شك ًرا جزيالً لكم.
ل
قد
ح
صل
ت
عل
ى جهاز
iPad
البنتي التي تشع
ر
ب
س
عا
دة
ك
بي
ت
رة
بعد
لقي هذا الجهاز.
وأ
صب
ح
بإ
مك
ان
ها اآلن أداء
جميع وا
جباتها المنزلية!"

تنان شديد لهذه المبادرة ألنها تساعد األطفال
"أشعر بام
على االستفادة من األجهزة .وكان ابني أحد
في المجتمع
حيث حصل على كمبيوتر محمول ،لذا نقدّر
المستفيدين،
درة بشدة .وهو يستخدم الكمبيوتر المحمول
هذه المبا
مختلفة ،مثل أداء الواجبات المنزلية وتنزيل
ألغراض
شكرا لجمعية
األلعاب التفاعلية وتخزين الصور العائلية .و ً
."Maryhill Housing
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النجاح في تمويل مشروع مرابض الدراجات
حصلنا على  30ألف جنيه إسترليني من مجلس مدينة غالسكو
إلنشاء ثالث مرابض لصف الدراجات في Glenavon
 Roadو( Shiskine Driveانظر صور المواقع بجانب
النص هنا) .وتتميز مرابض الدراجات بالمتانة وأنها تتضمن
لوحات رقم تعريف شخصي لمزيد من األمان ويتسع كل مربض
لصف  10دراجات .وسيتم تركيب مرابض الدراجات في مطلع
شهر أبريل (نيسان).
ضا على تمويل من مؤسسة Cycling Scotland
حصلنا أي ً
لتحويل الممر الموجود في  Hathaway Laneإلى مكان
يتسع لصف  15دراجة مع توفير بوابة مغلقة لألمان .ونأمل في
التعاقد مع شركة مقاوالت إلنجاز هذه األعمال بنهاية شهر أبريل
(نيسان) وسنبلغ جميع السكان في المنطقة بتاريخ بدء العمل
المحدد في حال تأكيده.
إذا كانت لديك رغبة في حجز مكان لدراجتك في أي من مرابض
الدراجات ،فيرجى االتصال بفريق تجديد المجتمع على

الرقم  0141 946 2466أو مراسلته على عنوان البريد
اإللكتروني comreg@maryhill.org.uk

مشروع ركوب الدراجات!

جدارية لالحتفاء بمنطقة ماريهيل

قدّم لنا مجلس مدينة غالسكو تمويالً لشراء 15
دراجة وقفالً وخوذة لألطفال من سن  5إلى  12عا ًما
في  .Glenavon Roadونرغب في تجربة هذا
المشروع لمشاركة الدراجات ،وسنتعاون مع YoMo
 Glasgowلعقد جلسات تعليم قيادة الدراجة بأمان.

ضا مجلس مدينة غالسكو على رسم جدارية في ساحة لعب غلينافون.
وافق أي ً
وسنسمح لألطفال المحليين بالمشاركة في تصميم هذه الجدارية ،وينبغي أن
ضا طالء اللوحات المعلقة
ينتهي العمل بنهاية شهر أبريل (نيسان) .وسيتم أي ً
عند المداخل المؤدية إلى العناوين  29و 71و 115في Glenavon
تيسيرا للزائرين.
 Roadلجعل المساحات أكثر
ً

إزالة معدات األلعاب في
266 Cummloden
Drive
من خالل المناقشات التي عقدناها مع العمالء في
العقارات المتعددة والعقارات المتعددة الصغيرة
خالل العام الماضي ،طرحنا عليهم إزالة إطار
التسلق الموجود في .266 Cumlodden Drive
وقد دعم  %96من السكان هذه الفكرة .وتحملت
شركة المقاوالت المتعاقدين معها،Turners ،
مسؤولية هذا العمل بصفته أحد التزامات المنافع
المجتمعية .ونتعاون مع الجهات الممولة ومجلس
مدينة غالسكو لشراء معدات ألعاب جديدة آمنة
ومناسبة للعب.

النشرة اإلخبارية لربيع 2022
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المزايا التي تعود على المجتمع من الكتب
تبرعت شركة المقاوالت المتعاقدة معناCruden ،
) ،Building (Westبأكثر من  290كتابًا عن المرونة
لصالح مدرسة محلية في ديسمبر (كانون األول) .2021
وتم هذا التبرع لصالح مدرسة  St Mary’s Primaryمع
مراعاة حصول كل طفل على هدية في عيد الميالد المجيد.
تواصل المعلمون في مدرسة  St Mary’sمع شركة Cruden
 Buildingالتي تعمل في مشروع تطوير اإلسكان ال ُمخفّض
الجديد في لوكس فيو ،وذلك لطلب المساعدة في شراء نسخ
من كتاب "The Boy, the Mole, the Fox and the
."Horse
بمساعدتنا ،تمكنت  Cruden Buildingمن تقديم جميع الكتب،
وزار العاملون المدرسة في ديسمبر (كانون األول)  2021لتسليم
الكتب بشكل شخصي.

كي تصل إلى منح استحقاقات للسكان في مجتمعاتنا .وسنستمر
في محاولة زيادة االستحقاقات التي تعود على المجتمع بغرض
تحسين ودعم مناطقنا المحلية والقاطنين فيها".
صرح مدير شركة ) ،Cruden Building (Westغوردون
لي ،قائالً" :من المناسب للغاية توزيع كتاب The Boy, the
 Mole, the Fox and the Horseالذي يتناول المرونة
والقدرة على الصمود ،وذلك بسبب فترة تعطل التعليم التي
واجهها جميع األطفال في اسكتلندا خالل جائحة كوفيد.19-
ويعتقد المعلمون في  St Mary’s Primaryأن هذا الكتاب
سيكون مفيدًا لألطفال ،وكان من دواعي سرورنا تقديم المساعدة
للمدرسة المحلية خالل موسم األعياد ألننا ما زلنا نعمل على تقديم
مساكن ُمخفّضة التكلفة بالتعاون مع ."Maryhill Housing

صرحت الرئيسة التنفيذية ،بريوني ويليت ،قائلة" :نأمل أن يكون
جميع األطفال في  St Mary’sقد فرحوا وسعدوا بهذه الكتب.
ويسرنا تمديد أواصر التعاون مع  ،Crudenبحيث تتخطى
مجرد تقديم المساكن مخفّضة التكلفة التي نحتاج إليها بشدة،

تم استخدام الصور بإذن من Cruden Building (West)/Perceptive Communicators

المساعدة في االتصال باإلنترنت
يسرنا أن نعلن أنّ أنجيال بيتون ،مسؤولة الشمول الرقمي لدينا،
متاحة اآلن لتحديد مواعيد لمساعدة أي شخص يحتاج إلى دعم
وج ًها لوجه في استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر
المحمولة واألجهزة اللوحية والخدمات األخرى المتعلقة
باإلنترنت .وسبق للسيدة أنجيال تقديم جلسات في Shiskine
 Driveوكانت مفيدة للغاية!
إذا كنت بحاجة إلى حضور جلسة بدون موعد مسبق ،فيرجى
زيارة مركز ( Community @ Maryhillالكائن في
 )29 Glenavon Roadفي أيام الخميس من  10صبا ًحا
ظهرا .يمكنك االتصال بالسيدة أنجيال على الرقم
إلى 1
ً
 0141 946 2466أو مراسلتها على عنوان البريد
اإللكتروني abeaton@maryhill.org.uk
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االنضمام إلى مجلس اإلدارة!
من الضروري بالنسبة
إلى المستأجرين التعبير
عن آرائهم في كيفية إدارة
جمعية اإلسكان ،ولهذا
السبب لدى Maryhill
 Housingعدد أكبر من
المستأجرين في مجلس
اإلدارة مقارنة باألعضاء
المستقلين.
أعيش في ماريهيل منذ ما
يربو على  15عا ًما وأنا
أحد المستأجرين األعضاء في مجلس اإلدارة منذ  4أعوام .وأنا
شخص عادي مهتم بقضايا اإلسكان وأريد تطوير الحي الذي
نقطن فيه جميعًا.
عضوا في مجلس اإلدارة ،اكتسبت فه ًما أعمق
بعد أن أصبحت
ً
لما يُمكن لجمعيات اإلسكان فعله وما يمكنها تحقيقه في مجتمعنا.
ضا إحداث تغيير إيجابي!
ويمكن ألي شخص أي ً

نتطلع دائ ًما لتشجيع المستأجرين على المشاركة بشكل أكبر
في  .Maryhill Housingوإذا كانت لديكم رغبة في ذلك،
فيرجى عدم التردد في التواصل والدردشة معي ،وسيكون من
دواعي سروري تقديم مزيد من المعلومات .يمكنكم مراسلتي
عبر البريد اإللكتروني مباشرة على pimrie@maryhill.
 org.ukأو االتصال بالسيدة ديبي وات ،مديرة األداء
والحوكمة في  ،Maryhill Housingعلى الرقم
 0141 946 2466أو مراسلتها على عنوان البريد
اإللكتروني dwatt@maryhill.org.uk
نتطلع إلى تلقي ردكم!
مع أطيب التحيات،

بول إمري
نائب رئيس مجلس اإلدارة للمستأجرين

 Maryhill Housingترحب بعضو
جديد في مجلس اإلدارة!
يسرنا الترحيب بآخر عضو انضم إلى
مجلس إدارة الجمعية ،وهو جون ماكان.

ضا متطوع مشارك من الحي في مؤسسة
أي ً
.Community Safety Glasgow

تم اختيار جون لالنضمام إلى مجلس اإلدارة
عضوا في
ويُنتظر أن يتم انتخابه رسميًا
ً
مجلس اإلدارة في االجتماع السنوي العام
المقرر في شهر سبتمبر (أيلول) .2022

ويأمل جون من خالل انضمامه إلى مجلس
اإلدارة في أن يساعد في تعزيز الترابط
في المجتمع ودعم المشاركة الفعالة وزيادة
صصات.
المخ ّ

جون هو أحد المستأجرين في Maryhill
 .Housingوهو أحد األعضاء
النشطين في خدمة المجتمع ،ويترأس
جمعية Valley and Locks
 ،Residents’ Associationوهو

النشرة اإلخبارية لربيع 2022
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تعليقكم ،واستجابتنا!
من تعليقاتكم:

تستغرق المهام الروتينية واألعمال الرئيسية
وقتًا طويالً الستكمالها.

من تعليقاتكم:

لست راضيًا عن اإلصالحات
التي تطالب شركة المقاوالت بإعادة
جدولة المهمة الخاصة بها بعد إتمام
حجزها باستخدام
.My Home

استجابتنا:

استجابتنا:

تم اكتشاف خلل في خدمة اإلبالغ المض ّمنة في
نظام إدارة اإلسكان ،وقد تم تصحيح هذا الخطأ ،لذا
ينبغي أن تزيد سرعة عملياتنا.

تقريرا سيسمح لنا بتتبع األوقات التي تم
نُع ّد
ً
فيها تغيير المواعيد،
ومن ثم إدارة هذا األمر بالتعاون مع شركة
المقاوالت.

انضموا إلى فريقنا!
نبحث عن أشخاص لتوظيفهم بصفة عاملين مؤقتين لتقديم
خدمة ذات جودة مرتفعة وتركز على العمالء .وتتطلب هذه
الوظائف التحلي بالمرونة للعمل وقت الحاجة ،وقد تتض ّمن
العمل بدوام كامل والعمل بدوام جزئي والعمل في نوبات ليلية
وعطالت نهاية األسبوع ،باإلضافة إلى أعمال الرعاية المرتبطة
بالعقارات.
نبحث عن توظيف عدد من الموظفين شديدي الحماس الذين
يجيدون العمل ضمن فريق عمل يقدّم خدمة مرتفعة الجودة في
منطقتي ماريهيل وروتشيل.

للتقديم لهذه الوظيفة ،يُرجى إرسال نسخة محدثة من السيرة
الذاتية وخطاب التعريف (يتض ّمن المهارات التي تؤهلك لشغل
هذه الوظيفة) إلى العنوان HR Department, Maryhill
Housing, 45 Garrioch Road, Glasgow, G20
 8RGأو إرسال هذين المستندين إلى عنوان البريد اإللكتروني
hr@maryhill.org.uk

يجب استيفاء الشرطين التاليين للتقديم لهذه الوظيفة:

سنتواصل معك بعد أسبوعين من التقديم.

· بعض الخبرة في صيانة األرضيات أو ّ
جز األعشاب أو
تنظيف المعدات.

تعتمد  Maryhill Housingعلى مبدأ تكافؤ الفرص في شغل
الوظائف ،وتوفّر دع ًما إيجابيًا للطلبات المقدّمة من المرشحين
المؤهلين بشكل مناسب بغض النظر عن الجنس أو العرق أو
اإلعاقة أو التوجه الجنسي أو العمر أو الدين أو المعتقد .ونهتم
بشكل خاص باالستماع إلى المتقدمين من ذوي خلفية عرقية
سوداء أو من أقلية ألن هذه الفئات ممثلة بشكل منقوص بين
موظفينا.

إذا كان لديك اهتمام بخدمة اآلخرين والمجتمعات ولديك خبرة
في تقديم خدمة ممتازة للعمالء في وظيفة مماثلة ،فسيكون من
دواعي سرورنا تواصلك معنا.

· التحلي بأسلوب ودود يركز على العمالء.
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Maryhill
 Housingتدعم اليوم
العالمي للمرأة

االحتفاء بالتنوع هو أحد أهم قيمنا المحورية وهو األساس
لجميع ما نقوم به بصفتنا مؤسسة وأفرادًا .ومن خالل تعاوننا
معًا ،نبذل قصارى جهدنا إلحداث التغيير وإبراز صوت المرأة
وإنشاء بيئة عمل يشعر فيها الجميع بقيمته الذاتية.

تشغل النساء  8مناصب من أصل  10مناصب إدارية عليا في
 ،Maryhill Housingونقدّر إسهاماتهن بشدة .وتم تصوير
 4منهن في  8مارس (آذار) في صورة مناسبة اليوم
العالمي للمرأة ،بوضعية التضامن مع رسالة عام :2022
( #BreaktheBiasأوقفوا_االنحياز).
يسارا ،مع اتجاه عقارب
فيما يلي أسماؤهن بداية من األعلى
ً
الساعة :بريوني ويليت (الرئيسة التنفيذية) ،وريبيكا ويلسون
(مديرة الموارد) ،وجوان ريد (رئيسة األحياء والمجتمعات)،
وكارين في (رئيسة الشؤون المالية).

حملة تنظيف الربيع في !Whitelaw Lane
في استجابة لمالحظات العمالء ،طلبنا من إحدى شركات
المقاوالت المتعاقدة معنا إنجاز بعض أعمال الصيانة الضرورية
في .Whitelaw Lane

نتوجه بالشكر إلى عمالئنا على إعالمنا بهذه المشكلة ،والشكر
ضا إلى شركة المقاوالتCaledonian ،
موصول أي ً
 ،Maintenanceالتي ساعدتنا على إنجاز أعمال التنظيف!

وقد تضمنت هذه األعمال ّ
المكومة
جز األعشاب وإزالة النفايات
ّ
وغسل الطريق بضغط المياه .ومن اآلن فصاعدًا ،سيضمن
العاملون لدينا صيانة الطريق بشكل دوري.
قبل
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ارتفاع تكلفة المعيشة -
كيف يمكننا تقديم المساعدة
تأثر الجميع بارتفاع تكلفة الطاقة والطعام واإلسكان والتنقالت،
ويظهر هذا التأثير بشدة على الفئات األقل دخالً.

صصت الحكومة االسكتلندية  280مليون جنيه إسترليني لتوزيع
خ ّ
 150جني ًها إسترلينيًا على كل منزل في صورة تخفيض في ضريبة
المجالس المحلية لجميع الفئات وتوزيع  150جني ًها إسترلينيًا لجميع
األسر من الفئات أ إلى د .وهذا يعني أن  %73من األسر (إجمالي
 1.85مليون) ستتلقى دع ًما ماليًا من خالل فاتورة ضريبة المجالس
المحلية أو عن طريق الدفع المباشر.
ضا أن تمنح الحكومة جميع األسر البالغ عددها 28
من المقرر أي ً
مليونًا في بريطانيا خص ًما قدره  200جنيه إسترليني مقد ًما على فواتير
اعتبارا من شهر أكتوبر (تشرين األول) .ولألسف،
الطاقة الخاصة بهم
ً
سيتم تعويض هذه المنحة عن طريق زيادة الفواتير بمقدار  40جني ًها
اعتبارا من .2023
إسترلينيًا سنويًا على مدار خمس سنوات
ً
تواجه الحكومة ضغو ً
تضررا ،لذا
طا ال تنقطع لدعم الفئات األكثر
ً
من الوارد أن تمنح مزيدًا من التمويل إلى السلطات المحلية في العام
.23/2022
إذا كنت تواجه صعوبات في دفع الفواتير ،فإليك بعض اإلجراءات
التي يمكنك اتخاذها:
· التحقّق من أهليتك للحصول على االستحقاقات أو المنح
 يمكن لفريق الدعم المالي لدينا تقديم المساعدة في التحقّقمن حصولك على جميع االستحقاقات التي أنت مؤهل
لها ،باإلضافة إلى مساعدتك على التقديم للحصول على
االستحقاقات والمنح.

فريق الدعم المالي

إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في وضع الميزانية أو بشأن
االستحقاقات ،و/أو تحقيق أكبر قيمة للدخل ،فمن دواعي سرور
فريق الدعم المالي تقديم المساعدة.
ضا خدمة تمثيل السكان في االستئناف على
يقدم الفريق أي ً
قرارات االستحقاقات.

وسيخبرك أعضاء فريقنا الخبراء واالحترافيون بما عليك توقعه
في االستئناف ،ويساعدونك في إعداد أي أعمال ورقية وإرسالها،
ما سيزيد من فرصك في النجاح.
للترتيب لموعد عبر الهاتف ،يُرجى التحدث إلى مسؤول اإلسكان أو
إرسال رسالة إلى البريد اإللكتروني fst@maryhill.org.uk
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· إعداد ميزانتيك إلدارة أموالك
 يمكنك التحقّق من المصروفات والخصومات المباشرة وخفضأي اشتراكات ال تستخدمها أو حتى إيقافها.

· التحقّق من صحة فاتورة ضريبة المجالس المحلية
 قد يحق لك الحصول على خصم أو إعفاء أو تخفيض منضريبة المجالس المحلية بنا ًء على ظروفك أو دخلك.
 إدارة الديون بشكل مناسب. إذا كانت تواجهك صعوبات في سداد القروض أو بطاقاتاالئتمان أو الديون األخرى ،فعليك التواصل مع استشاري
األموال والديون الذي سيساعدك مجانًا على تقييم الخيارات
المتاحة والتح ّكم في إدارة أموالك.
· إدارة فاتورتَي الكهرباء والغاز
 قد يتمكن فريق استشارات الطاقة لدينا من الحصول على منحلشطب ديون المحروقات أو لشحن العداد.
يُرجى االتصال بنا على الرقم  0141 946 2466إذا كانت لديك
رغبة في الترتيب لموعد مع مسؤول الدعم المالي أو استشاري
ضا إرسال رسالة إلى البريد اإللكتروني
الطاقة .ويمكنك أي ً
( fst@maryhill.org.ukللترتيب لموعد مع مسؤول الدعم
المالي) أو ( energy@maryhill.org.ukللترتيب لموعد مع
استشاري الطاقة).

سيبدأ فريق الدعم المالي أيضًا في عقد جلسات بدون موعد
اعتبارا من االثنين الموافق  11أبريل (نيسان) .وسيتم
مسبق
ً
عقد هذه الجلسات في أيام االثنين واألربعاء والجمعة من كل
أسبوع في مكتبنا الكائن في  Garrioch Roadمن الساعة
ظهرا.
 9صبا ًحا إلى 12
ً

التعرف على
ّ
مسؤولي اإلسكان
اعتبارا من شهر أبريل (نيسان) ،سيطلق مسؤولو اإلسكان
ً
لدينا برامجهم لزيارات المستأجرين.

سيصلك خطاب إلخبارك بالموعد المقرر لزيارتك من قبل
قادرا على االلتزام بالموعد
مسؤول(ة) اإلسكان .وإذا لم تكن ً
األصلي ،فيُمكن الترتيب لموعد آخر مناسب لك .ويُرجى
مالحظة أن مسؤولي اإلسكان لن يتصلوا بك أبدًا بغير ترتيب
مسبق ،ويعلّقون دائ ًما إثباتات هوية سارية .ويمكنك مطالبتهم
برؤية إثبات الهوية واالتصال بمكتبنا للتأكد من هويتهم.
من خالل هذه الزيارات ،نحاول الحصول على آرائك بشأن
المنزل والبيئة المحلية والخدمات التي نقدّمها .وهذه فرصة
للتعرف على مسؤولي اإلسكان بصفة شخصية
ضا لك
مواتية أي ً
ّ
والوثوق بهم إلخبارهم بأي مشكالت تواجهك في المستقبل.
خالل محادثاتك مع مسؤولي اإلسكان ،سيخبرونك بأي
إصالحات أنت بحاجة إليها أو أي خدمات أو نصائح أخرى قد
تعود عليك بالنفع.
وسينتهز مسؤولو اإلسكان الفرصة للتحقّق من بياناتك المسجلة
لدينا والتأكد من أنها محدثة.
باإلضافة إلى ذلك ،سنشجع العمالء ونساعدهم على االشتراك
صصة للعمالء عبر اإلنترنت.
في بوابة  My Homeالمخ ّ
ويمكنك الوصول إلى هذه البوابة على مدار الساعة وطوال أيام
األسبوع لسداد قيمة اإليجار ،والتحقّق من رصيدك ،والحصول

على نصائح بشأن االستحقاقات ،وتقديم طلب إلجراء إصالحات،
واإلبالغ عن السلوك المعادي للمجتمع ،وتحديث بيانات التواصل
أو البيانات المنزلية .ويمكنك استخدام  My Homeفي إدارة
عقد إيجارك بالطريقة المناسبة لك وبشكل أسهل من أي وقت
مضى .للحصول على مزيد من المعلومات أو االشتراك ،يُرجى
زيارة الموقع اإللكترونيmyhome.maryhill.org.uk :

غناء ارتجالي
في شيسكين!

مؤخرا ،نظمت كوليت التي تشغل منصب مسؤولة
ً
إسكان التقاعد أمسية ترفيهية للمقيمين في
 .Shiskine Placeوحضر األمسية بعض
المغنيين الذين غنّوا لكل فرد أغانيه المفضلة ،وتم
تقديم الكثير من المشروبات والوجبات الخفيفة.
ولكن ،هل سنحصل على دعوة لألمسية المقبلة؟!
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التشاور بشأن اإليجارات 2022
نتشاور في كل عام مع عمالئنا بشأن قيمة اإليجار التي
اعتبارا من شهر أبريل (نيسان)
نقترحها ،بحيث يتم فرضها
ً
للعام القادم.
في شهر سبتمبر (أيلول)  ،2021وافق مجلس اإلدارة على
اعتبارا
التشاور مع المستأجرين بشأن فرض زيادة بنسبة %2.7
ً
من شهر أبريل (نيسان)  .2022واقترح مجلس اإلدارة فرض
زيادة بنسبة  %2.7وفق التضخم ال ُمقدّر في مؤشر أسعار
المستهلك ( )CPIلعام  .2022ولألسف ،ارتفع معدل التضخم
بقدر أكبر من توقعاتنا منذ ذلك الحين .وكان لهذا األمر تأثير
على نفقاتنا على الطاقة والمحروقات والمستلزمات وأعمال
نظرا الرتفاع أسعارها جميعًا .وهذا مفاده أن الزيادة
التجديدً ،
المقترحة بنسبة  %2.7تعتمد على معلومات قديمة.
صلة ،قرر مجلس اإلدارة فرض زيادة على
بعد مناقشات مف ّ
اعتبارا من شهر أبريل (نيسان) .2022
اإليجارات بنسبة %3.6
ً
انطالقًا من إدراك مجلس اإلدارة للصعوبات المصاحبة
الرتفاع تكلفة المعيشة ،فإنه يستشعر بأن هذا الخبر مخيب
آلمال جميع المستأجرين .ونطمح لالستمرار في فرض
إيجارات مخفّضة مع االستمرار في الوقت ذاته في تقديم
إسكان مرتفع الجودة وخدمات جيدة للمستأجرين .ومن
الصعب للغاية الجمع بين هذين األمرين ،مع العلم أن معدل

التضخم الحالي هو .%5.4
ويستشعر مجلس اإلدارة أن
هذه الزيادة مرتفعة للغاية
وستفرض تحديات
مالية إضافية على
كاهل المستأجرين المثقل
بالفعل .ورغم أن الزيادة
بنسبة  %3.6هي أكبر من
الزيادة المقترحة سابقًا التي
كانت بنسبة  ،%2.7إال
أنها ما زالت أقل بكثير من
معدل التضخم الحالي.
وإذا كانت تواجهك صعوبة
مالية ،فيُرجى التواصل مع مسؤولي اإلسكان في أقرب وقت
ممكن للحصول على النصائح .ويُمكنهم إحالتك إلى فريق الدعم
المالي للحصول على مزيد من المساعدة في إدارة ميزانيتك أو
الحصول على االستحقاقات أو زيادة دخلك.

ترقية المضخات الحرارية هوائية المصدر
سيتم فرض زيادة إضافية على رسوم اإليجار بالنسبة إلى
المستأجرين القاطنين في عقارات حصلت على ترقية من خالل
تركيب نظام جديد للمضخات الحرارية هوائية المصدر .وقد سبق
خفض  11.67جني ًها إسترلينيًا من حسابات اإليجار للعمالء

القاطنين بتلك العقارات بسبب وجود األنظمة القديمة لخزانات
التدفئة .وتم إلغاء هذا التخفيض اآلن .وقد تشاورنا مع العمالء
المتأثّرين بهذا التغيير خالل عامي  2019و.2020

نتو ّجه بالشكر إلى  587عميالً شاركوا في استبيان التشاور
صلة التي قدّموها لنا.
بشأن اإليجارات والمالحظات المف ّ
لقد شجعنا العمالء على المشاركة في التشاور بعدة طرق،
بما في ذلك تعبئة استبيان على اإلنترنت أو االتصال بنا أو
إرسال رسالة إلينا .وتم إرسال رسائل إلى العمالء تتضمن
راب ً
طا لالستبيان على اإلنترنت ،وتم نشر المعلومات
على موقعنا اإللكتروني وحساباتنا على وسائل التواصل
االجتماعي ،وتولّى العاملون لدينا مسؤولية تشجيع العمالء
على تعبئة االستبيان عند اتصالهم بالمكتب أو عند خروج
العاملين في زيارات منزلية.
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كل من شارك في استبيان التشاور بشأن
اإليجارات دخل سحبًا على فرصة
للحصول على جائزة مجانية ،وهي عبارة
عن قسيمة من بين قسيمتين مقدمتين من
 Love2Shopبقيمة  50جني ًها إسترلينيًا
لكل منهما .تهانينا للفائزَ ين :أيه .دود ،أيه.
باسكو! وقد تم إرسال القسيمتين إليهما عبر
البريد ،ونتمنى لهما االستمتاع بإنفاقهما.

Maryhill Housing

ﻣﺗﺎح ﻟﻠطﻼب
اﻟﻣؤھﻠﯾن
ﻣن ﺳن  ۷إﻟﻰ
 ۱۸ﻋﺎ ًﻣﺎ

ﻣﺎ اﻟدﻋم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ
اﻟذي ﻧﻘدّﻣﮫ؟
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻣﺟﺎﻧًﺎ ﻛل أﺳﺑوع ﻟﻠطﻼب اﻟﻣؤھﻠﯾن ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء
اﻟﻧﺎدي اﻟﻣدرﺳﻲ.

ﻓﻲ
MARYHILL HUB,
!WYNDFORD

ﻣﺟﺎﻧًﺎ

اﻟدﻋم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
أﯾﺎم اﻟﺛﻼﺛﺎء أو اﻷرﺑﻌﺎء
ﻋﺻرا  ٥ -ﻣﺳﺎ ًء
۳:۳۰
ً
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
أﯾﺎم اﻻﺛﻧﯾن أو اﻟﺧﻣﯾس
ﻋﺻرا  ٥:۳۰ -ﻣﺳﺎ ًء
٤
ً
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ﯾﺷﺎرك طﻼب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺧﺎص اﻟذي ﻧﻘدّﻣﮫ ،وﯾدرﺳون
ﻣوا ّد ﻣﺛل ﻋﻠوم اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر واﻟﻛﯾﻣﯾﺎء واﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ .وﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟطﻼب دﻋ ًﻣﺎ
ﻣن ﻓرﯾﻖ اﻟﻌﻣل ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﮭﺎراﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ.
ﯾﺗﻠﻘﻰ طﻼب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟواﺟب اﻟﻣﻧزﻟﻲ ،وﻧﺻﺎﺋﺢ ﺑﺷﺄن
اﻟﻌﻣل ،ودﻋ ًﻣﺎ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ،وﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻓرص ﺗﻣﻧﺣﮭم ﺧﺑرة
ﻋﻣل ﺣﺻرﯾﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟطﻼب ﻣن اﻟﺻف اﻻﺑﺗداﺋﻲ  ۷إﻟﻰ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧوي  ،٦ﯾﺣﺻﻠون
ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد اﻟذي ﯾﺣﺻﻠون ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ دﻋم
ﺷﺧﺻﻲ ﻣن طﻼب ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن.

iu
طﻔﻠك،
ﻟﺗﺳﺟﯾل ﻧﺎ ﻋﻠﻰ:
ﺻل ﻣﻌ
ﺗوا
۰۱٤۱
٤۰٦ ۰
۸۰۸ :
اﻟﮭﺎﺗف
Ema
il: ma
ry
intou
@niver hill
sity.o
rg

The Maryhill Hub, 186
Wyndford Road,
Glasgow, G20 8HF
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ھل ﻟدﯾك اھﺗﻣﺎم
ﺑﻣﻧطﻘﺗك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؟

ﺗﺑﺣث ﻣﺟﻣوﻋﺔ Valley & Locks Residents' Group
ﻋن أﻋﺿﺎء ُﺟدد.

اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت:
إدارة اﻟﻌﻘﺎرات
أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟدﯾد
ﺗﺟدﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  /اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت
)BSA( ruoivaheB laicoS-itnA

ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﯾُرﺟﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﺑول وﯾﻠش،
ﻣﺳؤول اﻹﺳﻛﺎن.
اﻟﮭﺎﺗف۰۱٤۱ ۹٤٦ ۲٤٦٦ :
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲpwelsh@maryhill.org.uk :

النشرة اإلخبارية لربيع 2022

13

دليل االستحقاقات الصادرة عن هيئة
الضمان االجتماعي في اسكتلندا
أنشأت الحكومة االسكتلندية هيئة الضمان االجتماعي في
اسكتلندا بهدف تقديم االستحقاقات الممنوحة لألفراد .ويتم تقديم
هذه االستحقاقات لمساعدة العائالت ذات الدخل المنخفض،
والمعاقين ،ومقدمي الرعاية ،والشباب الذين يشرعون في دخول
سوق العمل ،ولمساعدة األفراد على تدفئة منازلهم .وتقدّم الهيئة
حاليًا االستحقاقات التالية-:
والرضّع:
منحة البداية األفضل لسداد المستحقات المتعلقة بالحمل ُ
منحة تُقدّم لمرة واحدة بقيمة  642.35جني ًها إسترلينيًا بداية من
األسبوع  24من الحمل وحتى يبلغ الرضيع  6أشهر بالنسبة إلى
العائالت التي تحصل على استحقاقات محدّدة.
منحة البداية األفضل لسداد المستحقات المتعلقة بالتعليم المبكر:
منحة تُقدّم لمرة واحدة بقيمة  267.65جني ًها إسترلينيًا عندما
يكون الطفل بين عامين وثالثة أعوام ونصف بالنسبة إلى
العائالت التي تحصل على استحقاقات محدّدة.
منحة البداية األفضل لسداد المستحقات المتعلقة بالسن المدرسي:
منحة تُقدّم لمرة واحدة بقيمة  267.65جني ًها إسترلينيًا عندما
يحين الوقت بشكل طبيعي لدخول الطفل المدرسة االبتدائية بالنسبة
إلى العائالت التي تحصل على استحقاقات محدّدة.
منحة البداية األفضل للطعام:
بطاقة مسبقة الدفع مستحقة بداية من الحمل حتى يبلغ الطفل ثالثة
أعوام بالنسبة إلى العائالت التي تحصل على استحقاقات محدّدة
لمساعدتها في شراء طعام صحي.
إعانة األطفال من الحكومة االسكتلندية:
إعانة بقيمة  80جني ًها إسترلينيًا مستحقة كل أربعة أسابيع بالنسبة
إلى العائالت التي تحصل على استحقاقات محدّدة لمساعدتها في
سداد تكاليف رعاية كل طفل أصغر من ستة أعوام .ومن المقرر
تقديمها إلى جميع األطفال األصغر من  16عا ًما بنهاية .2022
إعانة تكلفة الجنازة:
إعانة تُقدّم لسداد تكلفة الجنازة في األوقات العسيرة التي تمر على
األفراد الذين يحصلون على استحقاقات محدّدة ويتحملون مسؤولية
سداد تكلفة الجنازة.
ملحق بدل مقدّمي الرعاية:
مبلغ مالي يُقدّم تلقائيًا مرتين في العام إلى األفراد الذين يحصلون
على بدل مقدّمي الرعاية من وزارة العمل والمعاشات التقاعدية
( )DWPفي تواريخ محدّدة كل عام.
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منحة مقدّمي الرعاية الشباب:
مبلغ مالي يُقدّم سنويًا بقيمة  326.65جني ًها إسترلينيًا لمقدّمي
الرعاية الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  16و 18عا ًما
ويقدّمون الرعاية ألشخاص يحصلون على إعانات اإلعاقة.
إعانة بدء العمل:
إعانة تُقدّم لمرة واحدة بقيمة  267.65جني ًها إسترلينيًا لألفراد
الذين تتراوح أعمارهم بين  16و 24عا ًما ويتلقون استحقاقات
محدّدة لمدة ستة أشهر على األقل لمساعدتهم على سداد التكاليف
المرتبطة ببدء العمل.
إعانة التدفئة الشتوية لألطفال:
إعانة تُقدّم كل عام بقيمة  214.10جني ًها إسترلينيًا لمساعدة
العائالت التي لديها طفل في الحصول على أكبر مبلغ لعنصر
الرعاية في بدل المعيشة لذوي اإلعاقة للمساعدة في تدفئة منازلهم.
إعانة األطفال ذوي اإلعاقة:
إعانة تُقدّم لتوفير أموال إضافية للمساعدة في سداد تكاليف رعاية
طفل من ذوي اإلعاقة أو ممن لديهم حالة صحية .وتحل هذه
اإلعانة محل بدل المعيشة لذوي اإلعاقة ( )DLAالتي كانت
تصدر عن وزارة العمل والمعاشات التقاعدية ( )DWPلصالح
األطفال في اسكتلندا.
إعانة البالغين ذوي اإلعاقة:
إعانة تُقدّم لتوفير أموال إضافية لمساعدة األفراد الذين لديهم
مرض مزمن أو إعاقة طويلة األمد بشكل يؤثر على حياتهم
اليومية .وتحل هذه اإلعانة محل إعانة االستقالل الشخصي
( )PIPالتي كانت تصدر عن وزارة العمل والمعاشات التقاعدية
( )DWPلصالح األفراد في اسكتلندا .وسيتم إطالق إعانة
اعتبارا من  21مارس
البالغين ذوي اإلعاقة في إطار تجريبي
ً
(نيسان)  2022في دندي وبرث وكينروس والجزر الغربية.
وسيتم بعد ذلك طرح هذه اإلعانة بشكل تدريجي على المستوى
الوطني بداية من  29أغسطس (آب).2022 :
للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه االستحقاقات أو
للتقديم للحصول عليها ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني
 mygov.scot/benefitsأو االتصال بهيئة الضمان
االجتماعي في اسكتلندا على الرقم .0800 182 2222
ويُمكن للهيئة الترتيب لحضور مترجم(ة) فوري(ة) ما لم تكن
اإلنجليزية لغتك األولى .ويمكنك بدالً من ذلك التواصل مع فريق
الدعم المالي لدينا الذي سيسعده التحقّق مما إن كنت ِمن المستحقين،
ومن ثم مساعدتك على التقديم.
يمكنك االتصال بالفريق على الرقم  0141 946 2466أو مراسلته
على عنوان البريد اإللكتروني fst@maryhill.org.uk

Maryhill Housing

إعادة فتح مكتب
Garrioch Road

يسرنا أن نعلن عن إعادة فتح مكتبنا الكائن في Garrioch
اعتبارا من يوم االثنين  11أبريل (نيسان).
 Roadبدوام كامل
ً
وسنوفّر الخدمات التالية:

· سيفتح مكتب  Garrioch Roadأبوابه لإلجابة عن
استفسارات العمالء والترتيب للمواعيد من  9صبا ًحا إلى
عصرا في أيام االثنين والثالثاء والخميس والجمعة ،ومن
5
ً
ظهرا في أيام األربعاء.
 9صبا ًحا إلى 1
ً
ضا إلى تقديم خدماته بدون
· سيعود فريق الدعم المالي لدينا أي ً
موعد مسبق (أي تقديم النصائح بشأن الرعاية االجتماعية
اعتبارا من يوم االثنين الموافق  11أبريل
واالستحقاقات)
ً
(نيسان) .وسيتم عقد هذه الجلسات في أيام االثنين واألربعاء
ظهرا.
والجمعة من كل أسبوع من  9صبا ًحا إلى 12
ً
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سنوفّر أيضًا خدمة جديدة
بدون موعد مسبق للنصائح
بشأن الطاقة في أواخر
أبريل (نيسان) على موقعنا
اإللكتروني وقنواتنا على
وسائل التواصل االجتماعي.

لقد أصبحنا نقدّم جميع خدماتنا بشكل طبيعي ،بما في ذلك
جميع أعمال اإلصالح والتجديدات .ويُرجى اتباع اإلجراءات
االحترازية للوقاية من فيروس كوفيد عندما يزورك العاملون
لدينا أو مندوبو شركات المقاوالت في المنزل أو في حال
زيارتك لنا في المكتب.
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اقتراب انتهاء
مساكن أخرى جديدة
أعمال التطوير
في Rothes
Drive

نعمل اآلن على حث الجهود قد ًما لعدد من أعمال التطوير الجديدة المحتملة في
منطقتي ماريهيل وروتشيل .وقد نتعاون مع مؤسسات أخرى إلنشاء بعض أعمال
التطوير هذه .وتر ّكز قائمة أولوياتنا في بناء المساكن الجديدة على المساكن العائلية
صصة لكبار السن والمساكن الخاصة ،أي المج ّهزة لذوي
الكبيرة والمساكن المخ ّ
اإلعاقة الجسدية ،ومساكن اإليجار متوسطة التكلفة (مساكن مخفضة لإليجار تقع بين
مستوى السوق الخاص ومستوى قطاع اإلسكان االجتماعي).

من المقرر أن يتم االنتهاء من تطوير
 Rothes Driveبنهاية شهر أبريل
(نيسان) .وتم إنشاء  22مسكنًا جديدًا مكان
دار تمريض Ferguson Anderson
 Houseالتي كان قد تم تسميتها تيمنًا
بالسير ويليام فيرغسن أندرسن .وتتض ّمن
هذه العقارات ُ
ط ً
رزا مختلفة من المساكن
شبه المنفصلة أو الملتصقة كل منها
باألخرى ،وهناك أيضًا عقاران مناسبان
الستخدام الكراسي المتحركة.
تم تخصيص جميع العقارات الجديدة في
 ،Rothes Driveوسنتواصل مع العمالء
بشأن مواعيد االنتقال في الوقت المناسب.

وعند تحديد معالم هذه الخطط ،سنوفّر
مزيدًا من المعلومات في اإلصدارات المقبلة
للنشرات اإلخبارية ،وعلى موقعنا
اإللكتروني ،ومن خالل قنواتنا على
في النشرات
وسائل التواصل االجتماعي.
اإلخبارية الصادرة في ،2021
طلبنا منكم اال ّ
طالع على مقترحات
الخطة األساسية الموضوعة لحي ماريهيل
نورث وإخبارنا بآرائكم .وكل من شارك في
هذا التشاور دخل سحبًا على فرصة للحصول
على جائزة مجانية ،وهي عبارة عن قسيمة من
بين خمس قسائم من  Tescoبقيمة  20جني ًها
إسترلينيًا .تهانينا للفائزين :آر .مكداد ،كيه.
بيفينغتون ،دبليو .سادات ،إي .أوموروغييفا،
إتش .كولغ! وقد تم إرسال القسائم إليهم
عبر البريد اإللكتروني ،ونتمنى لهم
االستمتاع بإنفاقها.

أحدث األخبار عن المشروعات االستثمارية
المضخات الحرارية هوائية المصدر

تم إحراز تقدّم كبير في أعمال تركيب المضخات الحرارية هوائية
المصدر للعمالء في المربعات السكنية في Cumlodden Drive
و Fearnmore Roadو Lyndale RoadوSandbank
 Streetو .Shiskine Driveوفي  %56من جميع العقارات
المشاركة في المشروع ،تم التخلص من أنظمة التدفئة القديمة غير
الفعالة وتركيب نظام جديد للمضخات الحرارية هوائية المصدر الصديقة
للبيئة .وتنتج المضخات الحرارية هوائية المصدر جز ًءا من الكهرباء
وتحولها إلى حرارة.
التي تستخدمها من خالل الهواء الخارجي
ّ
كانت آراء العمالء التي وصلتنا حتى اآلن إيجابية ،ويركز معظمها
على مدى كفاءة النظام في توفير الطاقة والمياه الساخنة.
إذا كان قد حل موعدك لتركيب نظام التدفئة الجديد ولديك رغبة في
الحصول على مزيد من المعلومات أو إذا كان عندك نظام جديد حاليًا
ولديك رغبة في إبداء أي تعليقات ،فيُرجى التواصل مع أحد أعضاء
فريق االستثمار من خالل االتصال على الرقم .0141 946 2466

إضاءة مخازن الحاويات

انتهينا بنجاح في شهر يناير (كانون الثاني)  2022من تركيب
اإلضاءة التي تعمل بأجهزة االستشعار في مخازن الحاويات في
المناطق التالية:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

20 Cumlodden Drive
44 Cumlodden Drive
63 Cumlodden Drive
81 Cumlodden Drive
1666 Maryhill Road
1678 Maryhill Road
1680 Maryhill Road
1698 Maryhill Road
2 Sandbank Terrace
42 Sandbank Terrace
18 Viewmount Drive
36 Viewmount Drive

ستساعد أنظمة اإلضاءة الجديدة في زيادة األمان والسالمة
ومستوى الرؤية بالنسبة إلى جميع السكان الذين يستخدمون
مخازن الحاويات االجتماعية في المناطق السابقة.
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صفحة الوفاء ل َمن فقدناهم

نشعر ببالغ الحزن واألسى على ثالثة من خيرة زمالئنا الذين وافتهم المنية في أوائل .2022
ضا يدرك أهمية وجود مركز مجتمعي محلي الستخدامه
كان ليز أي ً
ليز كاري
تطوع
وقد
الخدمات.
وتوفير
والتواصل
األفراد
بين
لقاءات
في عقد
ّ
عضوا في مجلس إدارة Maryhill
لم يكن ليز
ً
بوقته الخاص في اللجنة االستشارية التابعة للمركز الثقافي Ruchill
 Housingلمدة  11عا ًما فحسب ،بل كان
 Community Centreبغرض التأ ّكد من إتاحة المرافق ،مثل
ضا منصبًا بالغ األهمية في مجموعة
يشغل أي ً
خدمات الشباب واالتحاد االئتماني والفعاليات المجتمعية وحديقة
 Barnes Road Action Groupو
عامة ،للمجتمع بأكمله .وكانت هذه الخدمات حجر األساس لتجديد
Barnes Road Consultative
المنطقة ،وأتاحت لعدد كبير من الشباب دخول أماكن آمنة ألداء
( Groupالمعروفة حاليًا بـ ’Parkhill Residents
أنشطة هادفة.
 .)Associationوكافح بال كلل من أجل تجديد ،Barnes Road
لقد فارقنا ليز ،لكنه ترك عائلته الحانية معنا :زوجته آن ،وابنته
وكان له دور أساسي في تحويل أسهم  367منزالً من مجلس مدينة
ليزلي آن ،وابنه مارك ،وأحفاده جاي وكايال وأريا.
غالسكو السابق إلى  Maryhill Housingفي .1993

جيم هانتر
كان جيم معروفًا بوجهه البشوش لكثير
من عمالئنا ،وال سيما سكان منطقة
.Glenavon Road
انضم جيم إلى  Maryhill Housingفي
عضوا من فريق خدمات االستقبال واإلرشاد .وبعد فترة
2011
ً
نظرا
وجيزة ،تمت ترقيته إلى مشرف خدمات االستقبال واإلرشادً ،
ألخالقياته الراقية في العمل واهتمامه البالغ بوظيفته .وتمت ترقيته
في اآلونة األخيرة إلى منصب مدير فريق الحي .وكان العمل في
 Maryhill Housingوخدمة المجتمع في غلينافون أكثر من
مجرد وظيفة بالنسبة إلى جيم.

كانت لجيم مكانة كبيرة في قلوب جميع المستأجرين الذين كانوا
يتعاملون معه يوميًا .وكان مثاالً واض ًحا لبذل كل ما بالوسع من أجل
العمالء ،فكان يتصدى للمهام الصعبة وال يأنف من أي مهمة قد ال
يحبذها البعض.
لألسف ،تم تشخيص جيم منذ عام بإصابته بمرض العصبون
الحركي .وكان هذا وقتًا عصيبًا للغاية على جيم ،لكنه كان عاز ًما
على مواصلة العمل قدر اإلمكان ،وظل يعمل لفترة أطول من
المنتظر من أي شخص في مكانه.
نتقدم بخالص العزاء إلى عائلة جيم المتمثلة في زوجته المخلصة
روزان وأبنائه وأحفاده.

التعرف على جيم في الجمعية يدرك مدى ُحب
كل َمن كان له شرف
ّ
جيم للضحك وأنه كان دائ ًما يبث روح الفكاهة واإليجابية في فريقه
وزمالئه في جميع أرجاء الجمعية.

باري ماكغاون
من حسن حظ جمعية Maryhill Housing
انضمام باري إليها في شهر يونيو (حزيران)
 2017بصفته مسؤول تكنولوجيا المعلومات
التعرف
واالتصاالت .كل َمن كان له شرف
ّ
على باري يقول إنه شخص مجتهد ولطيف وذو ضمير حي
وإضافة مهمة إلى فريق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وجمعية
 Maryhill Housingبأكملها.
كان باري متفانيًا في عمله ومستعدًا لمساعدة العمالء الداخليين
وزمالئه وأصدقائه .يتذكره أقرب زمالئه في العمل كصديق عطوف

وذكي وخفيف الظل بشكل ال يصدق ،وكان يحضر معه دائ ًما أفضل
أنواع الحلوى لمشاركتها مع الجميع!
كان لدى باري شغف حقيقي بتكنولوجيا المعلومات ،وكان يعمل
خارج أروقة  Maryhill Housingكمصمم مواقع ويب موهوب،
وقد نجح في إنجاز عمل متميز وإبداعي للغاية ،بما في ذلك العمل
لدى عدد من الشركات الكبيرة.
نتقدم بخالص العزاء إلى عائلة باري المتمثلة في والديه بيرني
وآالن ،وشقيقيه بريان وآدم ،ونجله كايل الذي كان باري
كثيرا.
يفخر به ً

"لن يموت َمن له في قلوبنا مكان ،فخياله يراودنا في كل األيام.
قد ال نسمعه أو نراه ،لكنا نفتقده ولن ننساه"
النشرة اإلخبارية لربيع 2022
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استبيان مدى رضا
العمالء
أجرينا استبيانًا عن مدى رضا العمالء في صيف عام  2021لتجميع
آرائكم بشأن الخدمات التي نقدّمها ولمساعدتنا على تحسينها .وقبل
ذلك ،كان آخر استبيان أجريناه عن مدى رضا العمالء في .2018

ضا هو خدمة اإلصالح .وانخفض إجمالي رضا
األكثر انخفا ً
المستأجرين من  %80في  2018إلى  %74في  .2021ولم تتغير
مستويات رضا المالكين وظلت بنسبة .%52

مما يدعو لألسف ،أن النتائج األخيرة تشير إلى انخفاض مستوى
رضا العمالء في معظم المجاالت منذ  ،2018مع العلم أن المجال

فيما يلي بعض األمثلة على الخطوات التي اتخذناها بسبب نتائج استبيان :2021

تواصلنا مع جميع العمالء
صرحوا "بعدم
الذين ّ
الرضا" عن الخدمة التي
قدمناها ،وذلك لمناقشة تلك
المشاكل معهم وبذل كل ما
بوسعنا لحلها.

صرح المستأجرون بأن
ّ
استبدال النوافذ هو أهم خدمة
بالنسبة لهم في تجديد المنازل.
ونخطط إلنفاق أكثر من
 3ماليين جنيه إسترليني على
استبدال النوافذ على مدار
األعوام الخمسة المقبلة.

صرحتم بأننا بحاجة إلى
لقد ّ
تحسين مستوى التواصل مع
العمالء بشأن اإلصالحات.
أطلقت شركة المقاوالت
المتعاقدة معنا لإلصالحات
خدمة رسائل نصية جديدة إلخباركم بآخر
المستجدات بشأن سير عملية اإلصالح.

صرح بعض العمالء بأن
ّ
مهمات اإلصالح قد بدأت لكنها
لم تكتمل .لذا ،أنشأنا نظا ًما
جديدًا لمراقبة المهام المعلقة
للتأكد من عدم انتظار العمالء
لفترات طويلة لالنتهاء من
العمل.

صرحتم بأن أوقات االنتظار تكون طويلة في
لقد ّ
بعض األحيان .لذا ،أطلقنا خدمة My Home
الجديدة على اإلنترنت ،ويشترك بها حاليًا أكثر
من  900مستخدم .أصبح بإمكان العمالء اآلن
طلب إجراء إصالحات وعرض مدى التقدّم في
العمل وسداد قيمة اإليجار والتحقّق من الرصيد
وخدمات أخرى كثيرة متوفّرة على اإلنترنت على مدار الساعة وطوال أيام
األسبوع .وقد أدى هذا إلى انخفاض عدد العمالء الذين يحاولون االتصال
بنا وانخفاض وقت االنتظار على الهاتف بالنسبة إلى العمالء الذين ال تتوفرّ
لديهم وسيلة اتصال باإلنترنت.
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كل من شارك في استبيان مدى رضا العمالء
دخل سحبًا على فرصة للحصول على جائزة
مجانية ،وهي عبارة عن قسيمة من  5قسائم
 Love2Shopبقيمة  50جني ًها إسترلينيًا لكل
منها .تهانينا للفائزين :جيه .نوريس ،كيه .سميث،
أيه .محمد ،أيه .نصر الله ،بي .ليغات! وقد تم
إرسال القسائم إليهم عبر البريد ،ونتمنى لهم
االستمتاع في إنفاقها.

Maryhill Housing

ألغاز الربيع

 اختالفات7 ابحث عن

البحث عن الكلمات

ابحث عن جميع الكلمات الواردة أدناه
MAY

APRIL

NESTLINGS

BIRDHOUSE

SEEDS

BLOSSOM

SOWING

FRESHNESS

SUNLIGHT

GARDEN

YOUNG GROWTH

GREEN GRASS
MARCH

19

2022 النشرة اإلخبارية لربيع

بيانات االتصال في حاالت الطوارئ
يمكنك إبالغنا بحاجتك إلى عملية
إصالح في أي وقت من خالل
االتصال بالمكتب الرئيسي على
الرقم 0141 946 2466
وتحديد أحد الخيارات المتوفّرة في
القائمة اآللية.

إذا لم تنجح في الوصول من خالل الخط الرئيسي ،فيُرجى استخدام األرقام الهاتفية التالية
صصة للحاالت الطارئة:
المخ ّ
ألعمال اإلصالح الطارئة
ألعمال إصالح الغاز الطارئة ،إلصالح أعطال المصاعد،
األخرى ،يُرجى االتصال
يُرجى االتصال بشركة  Gasيُرجى االتصال بشركة
بالرقم
 Consultعلى الرقم
 Callعلى الرقم
.0141 673 2394
.0141 673 2341
.0141 673 2311

نحن نتحدّث بلغة
عمالئنا.
يُرجى مراسلتنا على البريد
اإللكتروني
translate@maryhill.org.uk
إذا كنت بحاجة إلى هذا المستند بلغة
أخرى أو تنسيق آخر.

Maryhill Housing Association Ltd, 45 Garrioch Road, Glasgow, G20 8RG
الهاتف • 0141 946 2466 :البريد اإللكتروني • enquiries@maryhill.org.uk :الموقع اإللكترونيwww.maryhill.org.uk :
@MaryhillHousing
Maryhill Housing Association
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