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احجز خدمات اإلصالح
الداخلية عبر اإلنترنت
في الوقت المناسب لك!
تبذل جمعية اإلسكان  Maryhill Housingقصارى جهودها
لتحسين خدمات اإلصالح بعد تلقي إفادات سابقة بالرأي من
العمالء في هذا الصدد .ويسعدنا اإلعالن عن أنه أصبح اآلن
بإمكان المستأجرين حجز مواعيد إلجراء جميع اإلصالحات
الرتيبة داخل منازلهم عبر بوابتنا اإللكترونية My Home
المخصصة للعمالء.

تم إطالق هذه البوابة المخصصة للعمالء في إطار التزامنا
المتواصل بتسهيل وصول العمالء إلى خدماتنا .ويمكنك
الوصول إلى بوابة  My Homeباستخدام هاتفك الذكي أو

جهازك اللوحي أو الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر
المحمول من خالل زيارة موقعنا اإللكتروني أو زيارة
myhome.maryhill.org.uk

تتيح لك  My Homeحجز الفني المناسب إلجراء اإلصالح في
الوقت المناسب لك .لن تنتظر على الهاتف مرة أخرى! فقد أصبح
التسجيل سهالً اآلن ،وأصبح بإمكانك استخدام  My Homeعلى
مدار الساعة طوال أيام األسبوع ألغراض مختلفة ،بما في ذلك
حجز مواعيد لخدمات اإلصالح وسداد المدفوعات وعرض حسابك
(انظر المزيد من المعلومات في الصفحة .)2

احجز خدمات اإلصالح الداخلية عبر اإلنترنت
في الوقت المناسب لك!

(تابع من الصفحة األولى)

جميع العمالء الذين سيسجلون في بوابة  My Homeأو يحجزون خدمة إصالح داخلية عبر اإلنترنت باستخدام  My Homeسيدخلون
قرعة مجانية في يناير (كانون الثاني)  2022لتلقي قسيمة من بين  50قسيمة لمتاجر  Tescoقيمة كل منها  10جنيهات إسترلينية.
هناك تزايد مستمر في أعداد العمالء الذين يستخدمون ،My Home
سواء من المستأجرين أو المالكين المساهمين .ويمكنك استخدام
 My Homeللتواصل معنا في أي وقت يناسبك .وقد يكون هذا
مفيدًا على وجه الخصوص بالنسبة إلى األشخاص الذين ليس لديهم
الوقت لالتصال بنا هاتفيًا أو إرسال رسالة إلكترونية إلينا.
يُرجى مواصلة حجز خدمات اإلصالح في المنطقة العامة من
خالل إرسال رسالة إلكترونية إلى repairs@maryhill.org.uk
أو االتصال هاتفيًا على الرقم .01419462466
لدينا فريق مختص لمساعدتك في التعرف على بوابة My Home
وإتقان استخدامها .وإذا كنت تواجه أي مشكالت أو تحتاج إلى
المساعدة في التسجيل ،فيُرجى االتصال بفريق التواصل مع العمالء
على الرقم .01419462466

 .4بمجرد إدخال بياناتك ،ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تتضمن
سار .يجب
رابط تحقق .انقر على الرابط إلنشاء حساب ٍ
تفعيل الحسابات الجديدة على  My Homeخالل  24ساعة
عبر رابط التحقق المرسل عبر البريد اإللكتروني .ويُرجى
إدراج  Maryhill Housingفي قائمة "جهات اإلرسال اآلمنة"
( )safe sendersألن بعض مقدمي خدمات البريد اإللكتروني
قد يحجزون رسائلنا اإللكترونية في مجلد الرسائل غير
المرغوب فيها أو العشوائية.
 .5وإذا كنت تواجه أي مشكالت في التسجيل أو تسجيل الدخول
إلى حسابك ،فيُرجى االتصال بأحد موظفي فريق التواصل مع
العمالء على الرقم .01419462466

إلتمام إجراءات التسجيل ،يُرجى اتباع الخطوات البسيطة التالية-:
 .1افتح موقعنا اإللكترونيwww.maryhill.org.uk :
 .2انقر على رابط بوابة العمالء ()customer portal
في أعلى الشاشة (انظر النص ال ُمحدَّد أدناه
بشكل بيضاوي).

مزايا My Home
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ستأجرين استخدام
 My Homeإلج
راء جميع ما يلي:

 .3أنشئ حسابًا لك .على المستأجرين تقديم
الرمز البريدي ( )postcodeللعقار واسم
العائلة وعام الميالد ورقم التأمين الوطني ()NI
وعنوان البريد اإللكتروني .وعلى المالكين
المساهمين تقديم الرمز البريدي للعقار واسم
العائلة ورقم حساب المساهمة (الوارد في
بيان المساهمة الخاص بك) وعنوان البريد
اإللكتروني .وبالنسبة إلى الحسابات المشتركة
أو المستأجرين المشتركين ،يجب تقديم بيانات
الشخص األول المذكور في الحساب.
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تطوير األحياء

لجعلها مدعا ًة للفخر

في أغسطس (آب) الماضي،
أجرى فريق العقارات بعض أعمال
جمع القمامة في .Fingal Street
وفيما يلي صور للمنطقة قبل
تطويرها وبعده!

قبل التطوير

…وبعد التطوير!

تعليقكم ،واستجابتنا!
من تعليقاتكم:

لسنا راضين عن جودة
التواصل مع الجهة المتعاقدة
خالل عملية اإلصالح التي قاموا
بها لصالحنا.

استجابتنا:

تعليقكم:

تستغرق األعمال الكبرى
وقتًا أطول بكثير من تاريخ
اإلكمال المستهدف.

في يوم االثنين الموافق  22نوفمبر
(تشرين الثاني) ،أطلقت الجهة المتعاقدة األساسية
التي تقدم خدمات اإلصالح لدينا ،Turners ،خدمة جديدة
لتقديم المعلومات الجديدة في رسائل نصية .وسيتلقى العمالء
اآلن رسائل نصية تتضمن تحديثات بشأن عدد من النقاط
المتنوعة التي تتناول عملية اإلصالح ،بما في ذلك موعد
بدء عملية اإلصالح ،وتذكير قبل حلول الموعد بيوم،
ورسالة تفيد بأن العامل في طريقه إلى العميل،
ورسالة تفيد باكتمال عملية اإلصالح.
النشرة اإلخبارية لشتاء 2022-2021

استجابتنا:

لقد عقدنا ورشة عمل مع Turners
لوضع خطة عمل جديدة لألعمال الكبرى.
وسيجري اآلن مسؤول العقارات في Maryhill Housing
ومشرف من  Turnersعمليات فحص مسبقة لمهمات
ضا بتاريخ
األعمال الكبرى .وسيتم إبالغ العمالء أي ً
بدء العمل ونطاقه خالل يوم عمل واحد من
الزيارة األولى.

من تعليقاتكم:

إذا كانت هناك حاجة إلى
إجراء مزيد من أعمال
اإلصالح بعد الزيارة األولى،
فال يتم إخباري بالمستجدات
بشأن موعد الزيارة التالية
والسبب وراء الحاجة إلى
إجراء أعمال أخرى.

استجابتنا:

سيتم إبالغ العمالء بالمستجدات
من خالل نظام الرسائل النصية الجديد
وسيتواصل معكم فريق التخطيط في
 Turnersهاتفيًا خالل يوم عمل واحد من
الزيارة األولى بهدف توضيح كيفية إتمام
عملية اإلصالح والجدول الزمني
المحدد لذلك.
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الحفاظ على
سالمتك
– الموعد النهائي
لتركيب أجهزة
اإلنذار ضد الحرائق

لقد اقترب الموعد النهائي للتأكد
من تركيب نظام إنذار ضد الحرائق
والدخان بما يستوفي المواصفات في
منزلك! إذا كان منزلك ال يحتوي حتى
اآلن على أجهزة إنذار ضد الحرائق تمت
ترقيتها ،فإننا سنتواصل معك إلجراء
الترتيبات لتركيبها بحلول فبراير
(شباط) .2022
يُرجى التعاون معنا من خالل السماح
للجهات المتعاقدة معنا بتركيب أجهزة
اإلنذار الجديدة .القصد من وراء ذلك
ضمان سالمتك وسالمة الحي بأكمله،
وهو أمر ضروري .ويمكننا الترتيب
إلجراء هذا العمل في المواعيد
األنسب لك.
إذا لم تسمح لنا بالدخول إلى منزلك،
فإننا سنضطر آسفين إلى الدخول عنوة
لتركيب أجهزة اإلنذار وستتحمل أنت
تكلفة ذلك .وإذا كنت بحاجة إلى إجراء
ضا ،فإننا
اختبار السالمة الكهربائية أي ً
سنجريه في الوقت نفسه كي ال تكون
مضطرا إلى استقبالنا مرة أخرى.
ً
إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن هذا
اإلجراء ،فيُرجى االتصال بفريق
التواصل مع العمالء على الرقم
 .01419462466وإذا كنت تريد
معرفة نوع جهاز اإلنذار ضد الحرائق
الذي لديك وحجز موعد لتركيب جهاز،
فما عليك سوى االتصال بالرقم نفسه.
ويسعدنا سماع صوتك!
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السالمة من الحرائق
في عيد الميالد المجيد
· تجنب دائ ًما التدخين على السرير.

هناك الكثير من األمور التي يجب وضعها
في الحسبان للحفاظ على سالمة منزلك
· إذا كنت تنام في الدور العلوي ،فأغ ِلق
وسالمة عائلتك خالل عيد الميالد المجيد.
جميع أبواب الدور السفلي قبل الخلود
ُيرجى اتباع النصائح المهمة التالية للحيلولة
إلى النوم.
دون نشوب الحرائق:
ً
صص وقتا لالطمئنان على األقارب
· خ ِّ
· تأكد من وجود عالمة British Safety
أو الجيران كبار السن ألنهم أكثر
( Standardمعايير السالمة البريطانية)
عرضة لخطر الحرائق.
على األضواء المعلقة على شجرة عيد
· تجنب ترك الشموع المشتعلة بعيدًا
الميالد المجيد.
عن نظرك.
· إذا كنت تحتفظ باألضواء في صندوق
من العام الماضي ،فيُرجى التحقق من أي · تجنب وضع الشموع بالقرب من
شجرة عيد الميالد المجيد أو قرب
عالمات على حدوث خلل ،وال تستخدمها
مواد سريعة االشتعال.
إذا وجدت أي قطعة بالية أو فيها كسر.
احرص دائ ًما على إغالق جميع األضواء
· ِ
ونزع جميع القابسات قبل الخلود إلى النوم
أو مغادرة المنزل.
· تجنب التحميل الزائد على المقابس
الكهربائية بعدد كبير من األجهزة
أو األضواء.
· اخت ِبر أجهزة اإلنذار ضد الحرائق شهريًا
وال تنزع البطاريات إال بغرض استبدالها.
· تأكد من أن أفراد عائلتك والزائرين
يعرفون كيفية الهروب في الحاالت
الطارئة.
· تأكد من إخماد السجائر والتخلص منها في
المكان المناسب.

· تجنب التغافل عن المطبخ في أثناء الطهو،
فمعظم الحرائق تأتي من المطابخ.
· تجنب الطهو وأنت تحت تأثير الكحول.
· عادة ما تكون الزينة سريعة االشتعال.
لذلك ال تربطها باألضواء أو بأجهزة
التدفئة.
· تجنب دائ ًما ترك المواد القابلة لالشتعال
فوق موقد الطبخ حتى إن كان مطفأً.
· ضع الشموع والوالعات وأعواد الثقاب
بعيدًا عن متناول األطفال.

Maryhill Housing

ستيفن
كويغلي ،عدّاء
الماراثون!
في إصدار الربيع من هذه النشرة اإلخبارية ،ذكرنا أن ستيفن
كويغلي الذي يعمل مسؤوالً في الحي كان سيشارك في ماراثون
لندن شهر أكتوبر (تشرين األول) الفائت بهدف جمع تبرعات
لصالح  ،Phabوهي مؤسسة خيرية تقدم التشجيع والدعم
لألطفال والشباب والبالغين ،سواء أكانوا من ذوي اإلعاقة أم ال،
للتعاون في جعل الحياة أفضل.
باهرا في إنهاء
يشرفنا أن نعلن أن ستيفن قد نجح نجا ًحا
ً
الماراثون خالل  4ساعات و 50ثانية فقط (وهو رقم قياسي
ضا في جمع
جديد على المستوى الشخصي!) ونجح أي ً
 1227جني ًها إسترلينيًا لصالح  .Phabوعلّق سيتفن على هذا
الفوز قائالً" :لقد كانت تجربة رائعة .سارت األمور وفق الخطة
خالل أول  20ميالً ،ولكن عندما وصلت إلى الميل رقم ،22
أصبح األمر صعبًا للغاية… كان علي استجماع قوتي كلها
والتركيز على الدعم الذي أشعر به من الجميع للوصول إلى خط
النهاية .وأود التوجه بجزيل الشكر لكل َمن قدّم لي الدعم على
طول الطريق!"
تواق ال يتهيب صعود الجبال ،فقد س ّجل
لكن ستيفن شخص ّ
اسمه لخوض ماراثون إدنبرة في شهر مايو (أيار) القادم.
يظل بإمكانك التبرع لحساب ستيفن
على منصة  Just Givingمن خالل
زيارة الموقع اإللكتروني:
www.justgiving.com/
fundraising/stephen-quigley6
أو مسح رمز االستجابة السريعة.
ونث ّمن عاليًا أي تبرعات لهذه الحملة !

اﻟدﻋم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ

ﻧﺎ ٍد ﻣﺟﺎﻧﻲ ﺑﻌد اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟذﯾن ﯾﺳﺗوﻓون اﻟﺷروط وﯾﺑﻠﻐون ﻣن  ۷إﻟﻰ  ۱۸ﻋﺎ ًﻣﺎ!

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
أﯾﺎم اﻟﺛﻼﺛﺎء أو اﻷرﺑﻌﺎء:
ﻋﺻرا
ﻣن ۳:۳۰
ً
إﻟﻰ  ٥ﻣﺳﺎ ًء

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
أﯾﺎم اﻻﺛﻧﯾن أو اﻟﺧﻣﯾس
ﻋﺻرا إﻟﻰ
ﻣن ٤
ً
 ٥:۳۰ﻣﺳﺎ ًء

مصدر الصورة :ستيفن كويغلي
النشرة اإلخبارية لشتاء 2022-2021
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استيعاب

فواتير الطاقة
إن استيعاب الخيارات المتاحة أمامك
يتيح لك اتخاذ القرار الصائب عندما
تنظر في كيفية سداد فواتير الطاقة.

استيعاب التعرفات

تتضمن فقرة "التعرفة" ( )tariffفي
فاتورتك تفاصيل من عقدك مع الجهة
المزودة
المزودة بالطاقة (أو الجهات
ّ
ّ
إن كنت متعاقدًا مع جهة لتزويد الغاز
وجهة أخرى لتزويد الكهرباء).
التعرفة القياسية المتغيرة
إذا كان اسم التعرفة المخصصة لك
يتضمن كلمة ( standardقياسية)،
فمن المحتمل أن استهالكك يُحسب
على التعرفة القياسية المتغيرة (،)SVT
وهي في العادة إحدى أعلى التعرفات
تكلفةً في السوق ،لذا عليك التحقق من
مزود الطاقة لديك أوالً للتأكد مما إن
ّ
كان يوفر بدائل أقل تكلفةً.
التعرفة المتغيرة
ليست جميع أسعار التعرفات المتغيرة
باهظة .وما عليك سوى التأكد من
أنه يتم حساب استهالكك بحسب تعرفة
متغيرة بسعر تنافسي ،وليس بحسب
تعرفة  SVTاالعتيادية.
تعرفة السعر المحدد أو الفترة
المحددة
يتيح لك هذا النوع من التعرفات
تثبيت السعر الذي تدفعه لكل وحدة
من الطاقة لفترة السعر المحدد ،وهذا
يحميك من حدوث زيادات في سعر
الطاقة.
تعرفة الوقود المزدوجة
تحصل على هذه التعرفة عند التعاقد
المزودة
على الغاز والكهرباء مع الجهة
ّ
نفسها وعندها تدفع فاتورة واحدة لهما
معًا .وتكون التعرفة المزدوجة عادة ً
سعرا من التعرفات الفردية ،ولكن
أقل
ً
ليس بالضرورة.
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استيعاب طرق السداد

هناك العديد من الطرق لسداد فواتير الطاقة.
فيما يلي الطرق األساسية:
الخصم المباشر الشهري ()Direct Debit
المزودة عادة ً
أسعارا أقل
تقدم الجهات
ً
ّ
في حال السداد لهم بهذه الطريقة.
ويمكنك الحصول على خصومات أكبر
في حال إدارة حسابك عبر اإلنترنت
وعدم طباعة فواتير ورقية .وقد توفر
ضا خيارات خصم
الجهات المزودة أي ً
ضا.
مباشر ربع سنوية أي ً
الدفع عند استالم الفاتورة
المزودة إلى
الجهة
إذ يكون عليك انتظار
ّ
أن ترسل إليك الفاتورة ،ثم تسدد إليها
المدفوعات نقدًا ،أو تحرر لها شي ًكا ،أو
تسدد لها عبر الهاتف.
العدّاد مسبق الدفع
يسمح لك هذا العدّاد بدفع قيمة الغاز
والكهرباء مسبقًا قبل االستهالك .ويمكنك
شحن رصيدك باستخدام بطاقة شحن
أو مفتاح شحن إلكتروني أو من خالل
المزودة عادة ً
تطبيق .وتعرض الجهات
ّ
أسعارا متقاربة ،ولكن يمكنك الحصول
ً

على عروض أسعار أقل من خالل
المزودة.
المقارنة بين عروض الجهات
ّ
بطاقة الدفع
تعرض بعض الجهات المزودة خيار الدفع
صصة.
باستخدام بطاقة دفع مخ ّ

االستقطاعات من جهة
أخرى (وقود مباشر)

إذا كنت مدينًا بفواتير للطاقة ،فيمكنك
الترتيب لسداد مدفوعات الوقود
من خالل استقطاعها بشكل مباشر
من مستحقاتك (ينطبق هذا على
مستحقات معينة).
تخضع وحدة Energy Advice Service
(خدمة استشارات الطاقة) إلدارة
مجموعة من االستشاريين الذي يقدمون
مشورة عملية بشأن الطاقة ،بما في ذلك
المساعدة في اختيار أفضل التعرفات
مزودي الطاقة لتوفير المال وتدفئة
وتغيير ّ
منزلك بكفاءة أكبر .ويمكنك التواصل
معهم على الرقم 01419462466
أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى
energy@maryhill.org.uk

Maryhill Housing

إعانة األطفال ذوي اإلعاقة
توفر خدمة إعانة األطفال ذوي اإلعاقة (Child Disability
 )Paymentالدعم في دفع النفقات اإلضافية التي قد يتطلبها
األطفال ذوو اإلعاقة.

ما مواصفات المؤهَّل للتقديم؟

إذا كنت ولي أمر أو مقدم رعاية أو وص ًّيا ،فيمكنك التقديم نيابة
عن الطفل الذي يتراوح سنه بين  3أشهر و  16عا ًما .ويجب
أن يكون قد مر على إعاقة الطفل أو حالته الصحية طويلة المدى
 3أشهر على األقل ،وأن يكون من المتوقع استمرار اإلعاقة أو
ضا
الحالة الصحية لمدة ال تقل عن  6أشهر (ما لم يكن الطفل مري ً
بصفة دائمة).
بالنسبة إلى الذين يبلغون من العمر 16عا ًما على األقل ،عليهم التقدم
للحصول على إعانة االستقالل الشخصي ( )PIPمن وزارة العمل
والمعاشات التقاعدية ( ،)DWPوسيتم الحقًا تحويل اإلعانة إلى إعانة
البالغين ذوي اإلعاقة ( )Adult Disability Paymentالتابعة لهيئة
الضمان االجتماعي في اسكتلندا (.)Social Security Scotland
يمكنك التقديم حتى إذا لم يكن قد تم تشخيص اإلعاقة التي لدى
الطفل بعد .ويمكنك إخبار هيئة الضمان االجتماعي في اسكتلندا
( )Social Security Scotlandبأي أعراض لدى الطفل ومدى
تأثيرها عليه .وقد تكون لدى الطفل حالة صحية (حيث يحتاج
الطفل إلى استيفاء احتياجات تتعلق بالرعاية والدعم) أو إعاقة
ذهنية أو وجدانية أو جسدية أو مشكالت في التطور السلوكي.

كيف يتم احتساب قيمة اإلعانة؟

يتم حساب قيمة اإلعانة وفق أمرين ،هما الرعاية المطلوبة وقابلية
الحركة .ويُقصد بعنصر الرعاية المطلوبة مدى العناية التي يحتاج
إليها الطفل .ويُقصد بعنصر قابلية الحركة مستوى المساعدة التي
يحتاج إليها الطفل في حركته وانتقاله.

ما اإلجراء إن كان طفلي يحصل على بدل المعيشة لذوي
صص لألطفال من وزارة العمل
اإلعاقة ( )DLAالمخ ّ
والمعاشات التقاعدية ()DWP؟

في هذه الحالة ،ال تحتاج إلى التقدم للحصول على إعانة األطفال
ذوي اإلعاقة ( .)Child Disability Paymentوسترسل إليك هيئة
الضمان االجتماعي في اسكتلندا ()Social Security Scotland
عندما تتهيأ الظروف لنقل طفلك من بدل المعيشة لذوي اإلعاقة
المخصص لألطفال ( )DLAإلى إعانة األطفال ذوي اإلعاقة (Child
 .)Disability Paymentوسيحدث هذا تلقائيًا ،بحيث لن تحتاج إلى
اتخاذ أي إجراء من جانبك ،وستحصل على المبلغ نفسه دون تغيير.

أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات وتقديم الطلب؟

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات وتقديم طلب عبر اإلنترنت
على الموقع اإللكتروني mygov.scot/benefits
ضا التقديم عبر الهاتف أو طلب الحصول على استمارة
يمكنك أي ً
طلب ورقي من خالل االتصال بالرقم .0800 182 2222
ويمكنك بدالً من ذلك الحصول على المساعدة من خالل التواصل
مع فريق الدعم المالي التابع لنا على الرقم  01419462466أو
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى fst@maryhill.org.uk

إعانة التدفئة الشتوية لألطفال
إعانة التدفئة الشتوية لألطفال ()Child Winter Heating Assistance
هي مساعدة مالية سنوية بقيمة  202جنيه إسترليني لمساعدة العائالت
التي لديها طفل أو شاب يحصل على مستحقات محددة لذوي اإلعاقة،
والهدف من هذه اإلعانة تدفئة منازلهم خالل أشهر الشتاء.
للحصول على إعانة التدفئة الشتوية لألطفال ،يجب أن يكون الطفل أو الشاب
يبلغ من العمر  18عا ًما أو أقل ،وأن يكون حصل في يوم واحد على األقل
خالل الفترة من  20إلى  26سبتمبر (أيلول)  2021على واحد مما يلي:
·

عنصر الرعاية بالقيمة األعلى في بدل المعيشة لذوي اإلعاقة
صص لألطفال
( )Disability Living Allowanceالمخ ّ

·

عنصر الرعاية بالقيمة األعلى في إعانة األطفال ذوي
اإلعاقة ()Child Disability Payment

النشرة اإلخبارية لشتاء 2022-2021

·

عنصر الحياة اليومية المحسنة في إعانة االستقالل
الشخصي ()PIP

سيبدأ دفع إعانة التدفئة الشتوية لألطفال (Child Winter Heating
 )Assistanceهذا العام بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) ،وسيتم تقديم
الدفعات في مجموعات مقسمة على أشهر الشتاء.
ليست هناك حاجة إلى تقديم طلب ألن هيئة الضمان االجتماعي في
اسكتلندا ( )Social Security Scotlandستقدم هذه الدفعات تلقائيًا.
وستتلقى العائالت خطاب تأكيد تزامنًا مع تلقي الدفعات.
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أنظمة الدوائر
التلفزيونية
المغلقة المنزلية

ستساعدك هذه النصائح في التعرف على اإلجراءات التي عليك اتخاذها إذا كان لديك نظام منزلي
المزود بالفيديو)
للدوائر التلفزيونية المغلقة (( )CCTVأو تقنية مشابهة ،مثل جهاز جرس الباب
ّ
أو إن كنت تود تركيبه في منزلك .ويشتمل نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة على كاميرا ووحدة
تخزين وجهاز تسجيل وجميع األجهزة ذات الصلة.

يزخر السوق بالعديد من أنظمة الدوائر التلفزيونية
المغلقة المنزلية التي تساعدك في حماية منزلك .وإذا
كنت تفكر في استخدام أحد هذه األنظمة ،فعليك التأكد
من استخدامه بشكل يحترم خصوصية اآلخرين وإعالم
 Maryhill Housingبذلك.
صورا داخل حدود منزلك
إذا تم تركيب النظام بحيث يلتقط
ً
فحسب (بما في ذلك حديقة المنزل) ،فإن قانوني GDPR
و DPA18لحماية البيانات لن ينطبقا عليك.
صورا ألشخاص خارج حدود
أما إذا كان النظام يلتقط
ً
منزلك (مثل منزل الجيران أو الحدائق أو المناطق العامة
أو ممرات المشاة العامة أو الشوارع) ،فعندها تنطبق عليك
الالئحة العامة لحماية البيانات ( )GDPRوكذلك قانون
حماية البيانات لعام 2018 ( ،)DPA18وعليك التأكد من
أن استخدامك لنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة يتوافق مع
هذين القانونين.

كيف أستخدم نظام الدوائر التلفزيونية
المغلقة بشكل مسؤول في منزلي؟

عليك أوالً التفكير فيما إذا كان نظام الدوائر التلفزيونية
المغلقة هو االختيار األفضل لحماية منزلك أم ال .قد يكون
األكثر فاعلية واألقل تكلفة لتأمين منزلك هو تركيب أقفال
ذات جودة أعلى أو نظام إضاءة أمنية أو نظام إنذار.
إذا قررت استخدام نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة ،فعليك التفكير
بالمناطق التي يجب تغطيتها وفيما إذا كانت الكاميرات ستلتقط
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صورا خارج حدود منزلك أم ال .لكن تذكر أنه إذا لم تلتقط
ً
صورا خارج حدود منزلك ،فلن ينطبق عليك قانونا
الكاميرات
ً
 GDPRو DPA18لحماية البيانات.

ما القانون الذي سأخضع له إن كان نظام
صورا
الدوائر التلفزيونية المغلقة يلتقط
ً
ألشخاص خارج حدود منزلي وحديقتي؟
صورا خارج
إذا كان نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة يلتقط
ً
حدود منزلك ،مثل منازل الجيران أو الشوارع العامة
وممرات المشاة العامة ،فإن استخدامك للنظام سيخضع
لقانوني  GDPRو DPA18لحماية البيانات .ويمكنك التقاط
الصور ،لكنك ستحتاج إلى إظهار أنك تلتقطها بطريقة تتوافق
مع قانوني  GDPRو DPA18لحماية البيانات ومع الحفاظ
على حقوق األشخاص الذين يظهرون في الصور.

ماذا ينبغي أن أفعل إذا كنت ألتقط
صورا ألشخاص خارج حدود
ً
منزلي وحديقتي؟
عليك إجراء ما يلي:
·

إخبار اآلخرين بأنك تستخدم نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة،
وذلك من خالل وضع الفتات تفيد بأنه يتم تسجيل فيديو لهذا
المكان مع توضيح السبب.

Maryhill Housing

·

التأكد من عدم التقاط صور تزيد عن حاجتك لضمان
تحقيق الغرض من استخدام النظام.

·

التأكد من تأمين الصور الملتقطة ،بمعنى االحتفاظ بها
بأمان والتأكد من عدم مشاهدة أي شخص لها بدون
وجود سبب وجيه.

·

االحتفاظ بالصور للفترة التي تحتاج إليها فحسب ،مع
حذفها بانتظام وحذفها في حال عدم الحاجة إليها.

·

التأكد من استخدام نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة
حصرا ومن أنه ال يُمكن إساءة
لألغراض التي تريدها
ً
استخدامه ألغراض أخرى .ويجب أن يعرف كل
من يعيش في منزلك (مثل أفراد العائلة الذين يمكنهم
استخدام هذا النظام) مدى أهمية استخدام هذا النظام
بطريقة الئقة ومتوافقة مع القانون.

التغييرات على
لمقدمي الطلبات
العاملين

ضا التأكد من أنك تحترم حقوق حماية البيانات
عليك أي ً
لألشخاص الذين تظهر صورهم في الصور التي تلتقطها.
ويشمل هذا ما يلي:
·

االستجابة إلى طلبات الوصول إلى البيانات الشخصية
( )SARإذا تلقيت أيًا من هذه الطلبات ،فمن حق
األفراد الوصول إلى بياناتهم الشخصية التي بحوزتك،
بما في ذلك الصور التي تحدد الهوية.

·

حذف الصور الملتقطة لألشخاص إذا تلقيت طلبًا منهم
بذلك ،وينبغي أن تفعل ذلك في غضون شهر واحد.
ويمكنك رفض حذفها إذا كنت تحتاج إلى االحتفاظ
بها على وجه التحديد الستخدامها في نزاع قانوني
حقيقي ،وفي هذه الحالة ،عليك إخبارهم بأنه يمكنهم
رفع قضية ضدك أو تقديم شكوى إلى مكتب مفوض
المعلومات (.)ICO

ماذا سيحدث إذا لم ألتزم بالقانون؟
إذا لم تلتزم بالواجبات المفروضة عليك في قانوني GDPR
و DPA18لحماية البيانات ،فقد يفرض عليك مكتب مفوض
المعلومات ( )ICOإجراءات إنفاذ القانون ،بما في ذلك دفع
غرامة .وقد يتخذ األشخاص المتضررون إجرا ًء قانونيًا ضدك،
فقد يرفعون دعاوى قضائية للحصول على تعويضات .أما
إذا اتبعت هذه اإلرشادات واتخذت جميع اإلجراءات المعقولة
لاللتزام بواجباتك لحماية البيانات ،فإنه من المستبعد أن يتعامل
معك مكتب مفوض المعلومات ( )ICOباعتبارك انتهكت
النظم السارية.
إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن استخدام نظام الدوائر التلفزيونية
المغلقة ( )CCTVفي المنزل ،فيمكنك االتصال بمكتب مفوض
المعلومات ( )ICOعلى الرقم  0303 123 1113أو زيارة
الموقع اإللكترونيwww.ico.org.uk :

النشرة اإلخبارية لشتاء 2022-2021

إذا كنت تعمل وتتلقى االئتمان الشامل ("،)Universal Credit "UC
اعتبارا من شهر ديسمبر
فقد يحق لك الحصول على مزيد من المال
ً
(كانون األول)  2021بسبب تغير القواعد المعمول بها-:
·

سيتم تخفيض النسبة المئوية للعوائد التي يتم إدراجها عند
احتساب منح االئتمان الشامل ( )UCمن  %63إلى .%55
ويعني هذا أن مقدمي الطلبات الذين يعملون سيتلقون منحة
أكبر من خالل االئتمان الشامل (.)UC

·

سيزيد بدل العمل الذي يحصل عليه مقدمو الطلبات الذين
يعيش معهم طفل واحد على األقل (أو ال ُمصنفون على أن
لديهم إمكانية محدودة للعمل) بمقدار  500جنيه إسترليني
إيجارا
في العام .ويتلقى حاليًا مقدمو الطلبات الذين يدفعون
ً
مبلغ  293جني ًها إسترلينيًا في الشهر .وهذا يعني أن المبلغ
السابق سيزيد بنحو  41جني ًها إسترلينيًا تقريبًا في الشهر.

إذا كنت تتلقى االئتمان الشامل ( )UCحاليًا ،فسيتم تطبيق
هذه التغييرات على طلبك تلقائيًا .وإذا كنت ال تتلقى
االئتمان الشامل ( )UCوتريد التحقق مما إن كنت
مؤهالً للحصول عليه ،فيمكنك حجز موعد عبر
الهاتف مع أحد أعضاء فريق الدعم المالي لدينا
على الرقم  01419462466أو
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى
fst@maryhill.org.uk
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طلبات صندوق Customer Kitty

فتح صندوق العمالء ( )Customer Kittyباب التسجيل هذا العام في
شهر يونيو (حزيران) ،وتلقى  53طل ًبا .وقد وافقنا على  41طل ًبا لمساعدة
العديد من عمالئنا في شراء أدوات للمقررات الجامعية والحصول على
أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول الستخدامها في الدراسة واصطحاب
األطفال في نزهات إلى دور السينما أو حديقة الحيوانات أو لعبة البولينغ.
سيتم فتح باب التسجيل في صندوق العمالء مرة أخرى في شهر يناير
(كانون الثاني)  .2022لذا ننصحك بمتابعة موقعنا اإللكتروني وصفحات
التواصل االجتماعي للتعرف على التواريخ المحددة ورابط التقديم.
ضا أن نرسل استمارات طلب تقديم ورقية ،في حال طلبها.
ويمكن أي ً

Maryhill Housing

Customer
Kitty

شقق استوديو متاحة
في Hathaway Lane
ضا في الطلب
تقع بعض الوحدات التابعة لنا في مناطق تشهد انخفا ً
عليها حال ًيا .وبالتالي ،فسيتم تقليل وقت االنتظار لتخصيص وحدة
في هذه المناطق ،ما يعني أنه يمكنك االنتقال إليها بسرعة أكبر.

تتوفر لدينا حاليًا بعض شقق االستوديو في .Hathaway Lane
تحتوي هذه الوحدات على مساحة مشتركة للمعيشة أو النوم،
ولكن يعوض عن ذلك المطبخ الفسيح والخزانة الكبيرة في الردهة.
تتميز منطقة  Hathaway Laneبموقعها الرائع ووجود عدد كبير
من وسائل الراحة وشبكة نقل ممتازة .وتقع الحدائق النباتية على بُعد
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مصدر الصورةCity Building Glasgow :

 17دقيقة مشيًا (أو  5دقائق بالدراجة) ،وتقع جامعة غالسكو على
ضا
بُعد  25دقيقة مشيًا (أو  10دقائق بالدراجة) .وجدير بالذكر أي ً
أن  Hathaway Laneتقع في الجهة المقابلة من المتجر الضخم
.Tesco Maryhill

إذا كنت مهت ًما بالسكن هنا ،فيُرجى االتصال بنا على الرقم
 01419462466أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى
 enquiries@maryhill.org.ukلطلب الحصول على
استمارة للتقديم.
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مشاورات حول منطقة CUMLODDEN

نتائج االستطالع

مؤخرا من السكان المشاركة في استطالع رأي
طلبنا
ً
حول أولوياتهم في منطقة  .Cumloddenوتم إرسال
ضا على
رابط لالستطالع في رسالة نصية ،وتم نشره أي ً
موقعنا اإللكتروني وصفحات التواصل االجتماعي.
ضا
وقد تلقينا  39ردًا إجماالً ونشكر كل من خصص بع ً
من وقته للمشاركة في االستطالع.

 Cumloddenخالية من القمامة والمكبات
غير القانونية.

·

نحن حاليًا على وشك الحصول على تصميمات الخرائط
وتكلفة وضعها ،وسنبلغ السكان بالموعد المحدد لتعليق
الخرائط .وبحسب المنطقة التي سيتم تعليق الخرائط
فيها ،قد نحتاج إلى الحصول على إذن من مجلس مدينة
غالسكو (.)GCC

·

نخطط للتعاون مع منظمة  Living Streetsالتي تجري
"عمليات تدقيق" لألحياء لتقديم اقتراحات لتحسين
الشعور باألمان لدى السكان .وسيتضمن بعض هذا
العمل دراسة فرص التمويل الخارجي إلمكانية تحويل
األرض الشاغرة إلى مناطق مخصصة لمزيد من
األنشطة واأللعاب المتاحة في الهواء الطلق لألطفال
والمقاعد (بما في ذلك مقاعد التنزه) وأحواض النباتات.
وسيخضع هذا األمر لمزيد من النقاش مع السكان
لتحديد المواقع ،وسيعتمد هذا على األذونات التي
سنحصل عليها من مجلس مدينة غالسكو ( )GCCإذا
كان علينا استخدام أرض تابعة له .وفي حال تخصيص
تمويل لهذا األمر ،فلن يتحمل أي أحد من المستأجرين
أو المالكين أي تكلفة.

·

نجري مراجعة لمشروع يشمل جميع الوحدات السكنية
لدينا لتحديد أفضل المواقع لتركيب نظام دوائر تلفزيونية
مغلقة ( .)CCTVوسيكلف هذا األمر مبالغ مالية كبيرة،
لذا علينا أوالً تقييم البيانات التي لدينا عن السلوك
المعادي للمجتمع في المنطقة ،بما في ذلك التقارير
ضا تحديد الشخص المسؤول عن
الشرطية .وعلينا أي ً
مراقبة أي لقطات مصورة سنحصل عليها .وسنخبر
السكان بالمستجدات التي ستطرأ في هذا الصدد.

فيما يلي بيانات الردود التي تلقيناها-:
·

تربعت قضية التعامل مع القمامة على قمة األولويات (،)%72
وتبعتها قضايا أخرى يجب القيام بها لألطفال (.)%59

·

كان رأي  %87من المشاركين أنه ال توجد مشكلة في
صف السيارات.

·

طرحنا سؤاالً عن المكان المقترح لوضع خرائط المنطقة.
عا هي أماكن صف السيارات.
وكانت اإلجابة األكثر شيو ً

·

كان رأي  %85من المشاركين أنهم يشعرون باألمان
في المنطقة.

·

كان رأي  %70من المشاركين أنه ال توجد مشكلة تتعلق
بالسلوك المعادي للمجتمع (.)ASB

·

كان رأي  %59من المشاركين أنه ينبغي تركيب نظام
دوائر تلفزيونية مغلقة.

فيما يلي الخطوات التالية التي سنتخذها لمعالجة القضايا
التي أثارها المشاركون-:
·

سنستمر في اإلبالغ عن المشكالت المتعلقة بالتعامل
مع القمامة والمكبات غير القانونية إلى المسؤولين
في مجلس مدينة غالسكو ( )GCCونطلب وضع
مزيد من حاويات القمامة في المنطقة .ونشجع
ضا على إبالغ مجلس مدينة غالسكو
السكان أي ً
ضا ألنه تتم زيادة دوريات اإلشراف
( )GCCأي ً
بحسب الرمز البريدي الذي تأتي منه إبالغات عن
أكبر عدد من الحاالت .ولإلبالغ عن هذه الحادثات،
يُرجى االتصال على الرقم 01412871058
أو تنزيل تطبيق  MyGlasgowأو زيارة الموقع
اإللكترونيwww.glasgow.gov.uk :

·

ندرس حاليًا خطة توظيف ،وإذا تم اعتمادها ،فسننظر
في إمكانية تعيين موظف مكرس للتأكد من أن منطقة

النشرة اإلخبارية لشتاء 2022-2021

إذا كنت تريد مناقشة هذا األمر بمزيد من التفصيل ،فيُرجى
االتصال بالسيدة داون بيرنز ،مديرة خدمة إنعاش المجتمع،
على الرقم  01419462466أو إرسال رسالة بريد
إلكتروني إلى comreg@maryhill.org.uk
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مرح الخريف
مع !YoMo

قضى شباب  Maryhillوق ًتا
مرحا في جلسات الشباب التي
ً
تعقدها منظمة  YoMoفي
.Community@Maryhill

منذ فترة قصيرة ،علقت مجموعة
الشباب األصغر سنًا زينة
لحفل الهالوين الذي تم عقده في
 .Ledgowan Hallوشهد الحفل
كبيرا وتخلله توزيع جوائز
نجا ًحا
ً
ألفضل األزياء وأفضل أداء
للراقصين!
تولت مجموعة الشباب األكبر سنًا
مسؤولية االهتمام باألحياء المحلية ،باإلضافة إلى الذهاب إلى
المجمع الرياضي  Pinkstonلتعلم مهارات جديدة في الرياضات
المائية ،مثل التجديف .ونظمت هذه المجموعة حدثًا لجمع
القمامة وشاركت فيه ،وصادف هذا الحدث يوم السبت الذي كان
مطرا على اإلطالق ،وكتب المشاركون ما
على األرجح األغزر
ً
ضا عن
أي
تعلموا
أنهم
المبهر
ومن
مجتمعهم.
يريدون رؤيته في
ً
السالمة من الحرائق خالل أسبوع التوعية المخصص لذلك!
يتم عقد جلسات  YoMoللشباب أسبوعيًا من االثنين إلى
الجمعة في  Community@Maryhillبالدور األرضي
في  .29 Glenavon Roadولمزيد من المعلومات عن
هذه الجلسات ،يُرجى التواصل مع أحد أعضاء فريق إنعاش
المجتمع من خالل إرسال رسالة بريد إلكتروني
إلى comreg@maryhill.org.uk

مصدر الصورةYoMo Glasgow :
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نبذة عن الجهة المتعاقدة
الجديدة للتزويد بالغاز:

مصدر الصورة:
Gas Call Services

Gas Call Services
لقد أبرمنا عق ًدا رسم ًيا مع شركة Gas Call Services
في  1أكتوبر (تشرين األول)  2021لتقديم خدمات
تزويد الغاز وأعمال الصيانة على مدار األعوام
الثالثة المقبلة.

تعلن شركة
Gas Call Services
حال ًيا عن حاجتها للتوظيف
في المناصب التالية:

 Gas Call Servicesهي شركة مقاوالت رائدة في مجال
التدفئة في اسكتلندا ولديها خبرة تربو على  25عا ًما.
ستقع مسؤولية الوفاء ببنود العقد على عاتق فريق مكون من
موظفين مؤهلين بالكامل وذوي خبرة في المكتب الرئيسي
في غالسكو .ويُمكن االتصال بشركة Gas Call Services
على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع على مدار العام.
وسيحضر الموظفون إلى وحدات المستأجرين إلجراء
الفحص السنوي لسالمة الغاز وأي أعمال إصالح أو صيانة
ضرورية ألنظمة التدفئة.
عندما يصل الموظفون إلى وحدتك السكنية ،سيبرزون لك
بطاقة التعريف وستجدهم يرتدون زيًا موحدًا يحمل شعار
 .Gas Call Servicesوفي أثناء إنجاز العمل ،سيحرصون
على إخبارك بالمستجدات واحترام وحدتك السكنية
والتصرف باحترافية .وتحتل السالمة صدارة أولويات
 ،Gas Call Servicesلذا يُمكن لجميع السكان االطمئنان
إلى أن صحتهم وسالمتهم ستلقى أعلى درجات المراعاة.
ضا باالستثمار في
تلتزم شركة  Gas Call Servicesأي ً
مجتمعاتنا المحلية ،ويشمل هذا توفير فرص توظيف وتدريب.

النشرة اإلخبارية لشتاء 2022-2021

·

متدرب (مجال التدفئة)·:ستقدم Gas Call Services
ومركز التدريب التابع لها وGET Training
دع ًما كامالً للتدريب المهني الذي سيمتد لثالث
سنوات .وستقدم  Gas Call Servicesتدريبًا عمليًا
أو تدريبًا في موقع العمل ،وسيقدم GET Training
تدريبًا معتمدًا ومنصبًا دائ ًما لكل من ينهي التدريب
بنجاح .سيحصل المتدرب على راتب تنافسي
ومزايا أخرى.

·

منصب إداري :منصب دائم بدوام كامل في المكتب
الرئيسي لشركة  Gas Call Servicesفي غالسكو.
يتم تقديم حزمة عمل تنافسية للموظف.
لمزيد من المعلومات عن هاتين الفرصتين ،يُرجى
التواصل مباشرة مع  Gas Call Servicesعلى البريد
اإللكترونيrecruitment@gascall.co.uk :
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دفع اإليجار خالل فترة األعياد
نعرف جمي ًعا أن فترة احتفاالت
عيد الميالد المجيد قد تكون األكثر
تكلفة وازدحا ًما في السنة كلها.
ضا أن هذا العام كان
ونعرف أي ً
صع ًبا على الكثير من عمالئنا،
نظرا ألن بعضكم تعرض للتوقف
ً
عن العمل أو انخفاض عدد ساعات
ً
نتيجة
العمل أو فقدان الوظائف
لتفشي جائحة كوفيد.19-
إذا كنت تواجه صعوبة في دفع
اإليجار خالل فترة األعياد ،فيُرجى
االتصال بمسؤول اإلسكان الخاص
بك في أقرب وقت ممكن على الرقم
.0141 946 2466
تسرنا مساعدتك دائ ًما ،ويمكننا تقديم
المساعدة لك بشكل مباشر أو إجراء
إحالة نيابة عنك إلى هيئات أخرى
يمكنها تقديم الدعم لك.
ننصحك بالتفكير في كيفية دفع
اإليجار خالل هذه الفترة ،وذلك ألن
مكتبنا الكائن في Garrioch Road
عصرا يوم الجمعة
سيغلق الساعة 5
ً
الموافق  24ديسمبر (كانون األول)
 ،2021ولن يفتح أبوابه حتى الساعة
 9صبا ًحا يوم الخميس الموافق
 6يناير (كانون الثاني) .2022
انظر الصفحة المقابلة لالطالع على
تفاصيل ال ُ
طرق المختلفة لدفع اإليجار.

ُطرق الدفع

الخصم المباشر

اتصل بنا على الرقم  01419462466أو تحدّث مع مسؤول
ِ
ضا إجراء ذلك عبر
اإلسكان إلعداد طريقة الدفع هذه .ويمكنك أي ً
اإلنترنت من خالل التسجيل على بوابة العمالء  My Homeعلى
الموقع اإللكتروني myhome.maryhill.org.uk

أمر الدفع المستديم/التحويل البنكي

اتصل بالبنك إلعداد طريقة الدفع هذه ،مع العلم أن رقم حسابنا البنكي
ِ
هو  00174246ورمز البنك ( )sort codeهو .83-21-42
سوف تحتاج إلى الرقم المرجعي للمستأجر (،)tenant reference number
وإذا كنت لست متأكدًا منه ،فيُرجى التحدث مع مسؤول اإلسكان الخاص بك.

متجر  PayPointأو مكتب البريد

استخدِم بطاقة دفع اإليجار .allpay

الهاتف

اتصل بخدمة allpay
اتصل بنا على الرقم  01419462466أو ِ
ِ
المدون
العدد
إلى
ستحتاج
أنك
العلم
مع
.03300416497
الرقم
على
ّ
المكون من  19رق ًما .ونستقبل االتصاالت من
على بطاقة دفع اإليجار
ّ
عصرا في أيام االثنين والثالثاء والخميس والجمعة،
 9صبا ًحا إلى 5
ً
ظهرا في أيام األربعاء .وتستقبل خدمة allpay
ومن  9صبا ًحا إلى 1
ً
االتصاالت على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع.

هل تعرف أنه يمكنك دفع
اإليجار عبر اإلنترنت باستخدام
بوابة العمالء My Home؟

عبر اإلنترنت

تفضل بزيارة www.allpay.net :لتنزيل تطبيق
 allpayأو امسح رمز االستجابة السريعة الوارد هنا.
ضا الدفع عبر اإلنترنت من خالل
ويمكنك أي ً
My
Home
على
التسجيل في بوابة العمالء
الموقع اإللكترونيmyhome.maryhill.org.uk :

يمكنك الوصول إلى بوابة  My Homeعلى مدار الساعة وطوال أيام األسبوع في أي
وقت وأي مكان يناسبك .ويمكنك االطالع على حساب اإليجار الحالي وعرض جميع
ضا السداد إلى حساب اإليجار الخاص بك بسرعة
المدفوعات التي تمت .ويمكنك أي ً
وسهولة باستخدام بطاقة ائتمان بدون الحاجة إلى االتصال بمكتبنا .أما إذا كنت تفضل
السداد باستخدام الخصم المباشر ،فيمكنك طلب ذلك من مسؤول اإلسكان الذي سيرتب لك
ضا يتناول األهلية لالستحقاقات ويقدم روابط للتقديم المباشر في
هذا األمر .هناك قسم أي ً
مجلس مدينة غالسكو ( )GCCووزارة العمل والمعاشات التقاعدية ( ،)DWPإذا كنت
تعتقد أنك مؤهل لها.
إذا كنت غير مسجل حتى اآلن في  My Homeوتريد التسجيل ،فيُرجى االتصال
بمسؤول اإلسكان على الرقم .01419462466
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وق

لين

سنواصل هذا العام استثمار أموال في األولويات التي أرشدنا
السكان إليها؛ وهي كفاءة الطاقة ،ومجموعة من التطويرات
العقارية ،وبرنامج أعمال يتعلق بالسالمة من الحرائق.
ضا تقديم مجموعة خدمات اإلسكان األساسية ،بما
وسنواصل أي ً
في ذلك إجراء أعمال اإلصالح والصيانة ،والتعامل مع السلوك
المعادي للمجتمع ( ،)ASBوتقديم المشورة بشان الجوانب
المالية والحصول على االستحقاقات.

مة
بقي

نحاول أن تكون قيمة اإليجارات ميسورة للجميع ،مع التأكد في
الوقت نفسه من أن بوسعنا االستمرار في إدارة المنازل وصيانتها.
ضا إجراء تحسينات للمنازل والبيئة المحيطة بها.
ويهمنا أي ً

يًا!

نود معرفة آرائك في مستوى الزيادة السنوية في اإليجار
اعتبارا من شهر أبريل (نيسان) ،2022
التي ستسري
ً
مع العلم أننا نقترح هذا العام أن تكون نسبة الزيادة في
اإليجار .%2.7

بح

ار ي تس ستر
ى قسيمت ا إ
إحد نيهً
ج
50

المشاورات
السنوية بشأن اإليجار

تلقى مجلس إدارة  Maryhill Housingطلبًا التخاذ قرار بشأن
حزمة زيادات في اإليجار تتراوح بين  %0.0و .%3.2وتوصل
مجلس اإلدارة إلى أن  %2.7هي أقل نسبة زيادة مقترحة تراعي
ضمان توفر المال لدينا لمواصلة إدارة المنازل وصيانتها وإجراء
التطويرات التي طلبها السكان ،مثل استبدال أنظمة التدفئة لزيادة
كفاءة الطاقة في المنازل.
لقد أرسلنا إلى جميع العمالء في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بشأن
الزيادة المقترحة ،وأرفقنا بالرسالة نشرة لألسئلة الشائعة ()FAQ
تتضمن معلومات عن ال ُ
طرق المختلفة لتقديم اإلفادة بالرأي بشأن
الزيادة المقترحة.
إذا كنت لم تعبّر عن آرائك حتى اآلن ،فيمكنك إجراء ذلك
من خالل إرسال رسالة إلينا بعنوان “”Rent Consultation
إلى العنوان الكائن في:
Maryhill Housing, 45 Garrioch Road, Glasgow, G20 8RG
أو االتصال بنا على الرقم  0141 946 2466والتحدث إلى أحد
أفراد الفريق ،أو تعبئة استطالع الرأي التالي عبر اإلنترنت:
https://link.maryhill.org.uk/rent2022-23
كثيرا االستماع إلى أكبر عدد ممكن من العمالء للتعرف
يسعدنا
ً
على آرائهم بشأن الزيادة المقترحة في اإليجار ،مع العلم أننا غيّرنا
الزيادة المقترحة لإليجار في أعوام سابقة وفق آراء العمالء.
ُيرجى التفضل بالمشاركة لتكون لديك الفرصة للفوز بإحدي قسيمتي
تسوق قيمة كل منهما  50جني ًها إسترلين ًيا.

ﺗواﺻل ﻣﻌﻧﺎ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت
ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ:
ّ
اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺳرة أو اﻷﺻدﻗﺎء
ﻣﺷﺎھدة اﻟﻔﯾدﯾوھﺎت أو اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل ﻋﻧد دﻓﻊ اﻟﻔواﺗﯾر
اﻟﺗﺳوق ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ،وﻏﯾر ذﻟك اﻟﻣزﯾد...

ﻟﻠﺗرﺗﯾب ﻟﻣوﻋد وﺟﮭًﺎ ﻟوﺟﮫ )ﯾﺧﺿﻊ ﻹرﺷﺎدات اﻟﺣد ﻣن ﺗﻔﺷﻲ ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد(۱۹-
أو ﻟﻣوﻋد ھﺎﺗﻔﻲ ،ﯾُرﺟﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ أﻧﺟﯾﻼ ﺑﯾﺗون.
اﺗﺻل ﺑﺎﻟﮭﺎﺗف ۰۷۷۱۷۰۹۸۱٤۱ :أو أرﺳل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:
abeaton@maryhill.org.uk

النشرة اإلخبارية لشتاء 2022-2021
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أعضاء ُجدد في
فريق إدارة اإلسكان
مؤخرا ضم أعضاء ُجدد إلى فريق إدارة اإلسكان ،ونود تعريفكم بهم:
تم
ً

مارتن بارك

انضم إلينا مارتن في شهر سبتمبر (أيلول)  2021ويتولى مسؤولية
عناوين المراسالت التالية ،257-427 Bilsland Drive :و23
و 35و 43في  ،Mayfield Streetو247-313 Ruchill Street
و.23-52 Shannon Street

نيكول هالي

انضمت إلينا نيكول في شهر سبتمبر (أيلول)  2021وتتولى
مسؤولية عناوين المراسالت التالية،1 Lyndale Place :
و ،5 Lyndale Roadو،1839-1979 Maryhill Road
و ،545 Sandbank Streetو 171و 200و 220في
.Shiskine Drive

ﻣﺟﻣوﻋﺔ آﺑﺎء ﻣﺎرﯾﮭﯾل

ﻣﺟﻣوﻋﺔ آﺑﺎء ﻣﺎرﯾﮭﯾل ھﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن
ﻓﻲ .Maryhill Housing Association
ھذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻶﺑﺎء ،ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﮭم إﺣﺿﺎر أطﻔﺎﻟﮭم
اﻟرﺿﻊ واﻟﺻﻐﺎر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟروﺿﺔ )أﻗل ﻣن  ٥أﻋوام( ﻛل ﺛﻼﺛﺎء
ﻣن  ۱۰إﻟﻰ  ۱۱:۳۰ﺻﺑﺎﺣًﺎ
اﻟﻣﻛﺎن.Community Flat 29 Glenavon Road, G20 OHN :

إذا ﻛﻧت ﺗرﯾد ﻗراءة ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻋن اﻟدﻋم اﻟذي ﺗﻘدﻣﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻓﯾﻣﻛﻧك
ﻣﺳﺢ رﻣز اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل
إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﻧﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:

إذا ﻛﻧت ﺗرﯾد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺗرﯾد اﻟﺗﺳﺟﯾل
ﻓﻲ أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟدﯾﻧﺎ ،ﻓﯾُرﺟﻰ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻋﻧوان اﻟﺑرﯾد
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
info@homestartglasgownorth.org.uk
أو ﺗﺎﺑﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ:
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نيكوال يونغ

قد يكون وجه نيكوال وصوتها مألوفين للعمالء ألنها
عضوا في فريق التواصل مع العمالء!
كانت
ً
وتتولى نيكوال مسؤولية عناوين المراسالت التالية:
 ،9-71 Craigmont Driveو،11 Craigmont Street
و ،82-276 Cumlodden Driveو،Hugo Street
و 1296و 1410و 1416و 1428في Maryhill Road
و.Shawpark Street

آشلي ماكبيرني

انضمت إلينا آشلي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021
وتتولى مسؤولية عناوين المراسالت التالية 3 :و 13في
 Bilsland Driveو Leyden Gardensو،Leyden Street
و 970-1043في  Maryhill Roadو،Mingary Street
و 221في  Queen Margaret DriveوSanda Street
و Sandfield Streetو ،Dunure Streetو20-118
في  Knowetap StreetوCranbrooke Drive
و.Duncombe Street
يعمل جميع مسؤولي اإلسكان في مكتبنا الكائن في
 .Garrioch Roadإذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة
من مسؤول اإلسكان ،يمكنك االتصال على الرقم
 0141 946 2466أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى:
housingmanagement@maryhill.org.uk

تعيين مسؤولة جديدة
إلسكان التقاعد في
Shiskine Place
تم تعيين كوليت جيلفويل لشغل
منصب مسؤولة إسكان التقاعد في
 ،Shiskine Placeوقد تولّت
مهام منصبها في  22نوفمبر
(تشرين الثاني) .2021
Maryhill Housing

أعمال التطوير
في المناطق المحيطة
بالمنازل
كل
عقد فريقنا أحدا ًثا للمشاورات الشخصية في الردهات بين ٍ
من المربعات السكنية المتعددة والمربعات السكنية الصغيرة
المتعددة على مدار  4أسابيع ،بداية من منتصف شهر أكتوبر
(تشرين األول) إلى منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني).

تكرم بجزء من وقته للمشاركة
آرائهم .ونتوجه بالشكر لكل من ّ
والتعبير عن آرائه .وسيدخل كل َمن شارك في االستطالع عبر
اإلنترنت في قرعة للفوز بإحدى خمس قسائم من  Tescoقيمة
كل منها  20جني ًها إسترلينيًا.

وكان الهدف من هذه المشاورات الحصول على آراء السكان
بشأن التغييرات المقترحة في المناطق المحيطة بالمربعات
السكنية ومعرفة ما يريد السكان رؤيته في هذه المناطق.
ويوجد أدناه نموذج إلحدى الخطط المقترحة.

سنجمع اآلن جميع المشاركات وسنستخدمها في إنشاء تصميم
ضا
أي
أكثر تفصيالً للمناطق المحيطة بالمربعات السكنية .ونخطط
ً
لتكوين مجموعة تفاعل من السكان كجزء من عملية التطوير.
إذا كنت ترغب في االنضمام إلى هذه المجموعة ،فيُرجى
التواصل مع أحد أعضاء فريق إنعاش المجتمع من خالل
االتصال على الرقم  0141 946 2466أو إرسال رسالة
بريد إلكتروني إلى comreg@maryhill.org.uk

باهرا بعد أن خصص عدد كبير من
حققت المشاورات نجا ًحا
ً
السكان جز ًءا من وقتهم للتحدث إلى الموظفين والتعبير عن

النشرة اإلخبارية لشتاء 2022-2021
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التأمين على المحتويات
التأمين على المحتويات هو نوع من التأمين يغطي حاالت
الخسارة أو التلف التي تطرأ على جميع األشياء في منزلك
والتي ال ُتعد جز ًءا من الهيكل أو المبنى .ويشمل هذا التأمين
المقتنيات الشخصية ،مثل المالبس واألثاث واألجهزة
الكهربائية ،مثل التلفاز.

قد يكون إجراء تأمين على المحتويات فكرة مناسبة في حال
وقوع حادث طارئ ،مثل حدوث فيضان أو نشوب حريق
في وحدتك السكنية ،ال سمح هللا .وفي حال حدوث ذلك ،فإن
 Maryhill Housingستتحمل مسؤولية إصالح أي تلفيات في
الوحدة السكنية ،ولن تتحمل مسؤولية استبدال أي من مقتنياتك.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن عقد اإليجار الخاص بك ال
يشمل التأمين على المحتويات ،فهذا النوع من التأمين يمكنك
شراؤه بنفسك.

االجتماع السنوي العام
تم عقد االجتماع السنوي العام  2021يوم األربعاء الموافق
 22سبتمبر (أيلول) .ورغم تخفيف معظم القيود المفروضة بسبب
تفشي فيروس كورونا ،إال أننا نتفهم تخوف بعض األشخاص من
حضور االجتماعات العامة .وبنا ًء على ذلك ،قررنا عقد اجتماع
سنوي عام مدمج ،بمعنى أن الذين أرادوا الحضور شخص ًيا توجهوا
إلى  ،Maryhill Burgh Hallsأما الذين لم يتمكنوا من ذلك ،فكان
بإمكانهم الحضور بشكل افتراضي من خالل مشاهدة االجتماع على
اإلنترنت أو االتصال باالجتماع هاتف ًيا واالستماع إلى مجرياته.

2021

االجتماع ،ونأمل أن يكون الجميع قد قضى وقتًا رائعًا في التعرف
على التقدم الذي حققناه خالل العام الماضي وخططنا المستقبلية.
تم تسجيل جميع الحاضرين في االجتماع السنوي العام
(سواء شخصيًا أو افتراضيًا) في مسابقة يانصيب لفرصة الفوز
بعدد من قسائم التسوق .وأتوجه بالشكر إلى الجهات المتعاقدة معنا
( Turnersو PDCو CCGو Gas Callو )Lattosعلى توفير هذه
الجوائز التي تم توزيعها اآلن على الفائزين سعداء الحظ!"

تمت إعادة انتخاب عضوي مجلس اإلدارة الحاليين إيزابيال
ضا رسميًا انتخاب العضوين المنتدبين
ماكتاغارت وتيم هولمز ،وتم أي ً
كولين أوهارا وفاليري ويلسون لالنضمام إلى مجلس اإلدارة.
صرحت الرئيسة التنفيذية ،بريوني ويليت ،قائلة" :حقق االجتماع
كبيرا وكان مناسبًا ل َمن يريد الحضور
السنوي العام المدمج نجا ًحا
ً
شخصيًا و َمن يريد الحضور عن بُعد .ونشكر كل من حضر
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Maryhill Housing

ترحيب حار بالعضوين
الجديدين في مجلس اإلدارة
كان من دواعي سرورنا الترحيب بالعضوين الجديدين بمجلس
اإلدارة ،كولن أوهارا وفاليري ويلسون ،في االجتماع السنوي
العام المنعقد في شهر سبتمبر (أيلول).

نشأ كولن في ماريهيل ،وهو أحد السكان لدى جمعية اإلسكان.
ودرس الهندسة المعمارية في الجامعة ،ويعمل في تصميم األجزاء
الداخلية للمباني والمسارح .ولديه اهتمام خاص بتصميم المساكن
االجتماعية ومدى تأثير ذلك على القضايا االجتماعية ودوره في
تطوير المجتمعات.
تترأس فاليري خدمات التمويل والشركات في جمعية
 Atrium Homesالمالكة لعقارات في كيلمارنوك .ولدى فاليري
خبرة واسعة في العديد من خدمات الشركات ،بما في ذلك التمويل،
وتقنية المعلومات ،والموارد البشرية ،والصحة والسالمة ،وحماية
البيانات .ولديها زمالة في رابطة المحاسبين المعتمدين القانونيين،
سا جديدًا لمجلس إدارة لجنة التدقيق
وتم انتخابها
مؤخرا رئي ً
ً
والمخاطر لدينا.
على صعيد آخر ،استقال روجر بوبلويل من منصبه كرئيس لمجلس
اإلدارة في شهر سبتمبر (أيلول) .ونتوجه بخالص الشكر والعرفان
سا لمجلس اإلدارة خالل األعوام
إلى روجر لخدماته التي قدمها رئي ً

الخمسة الماضية ،ويسرنا أنه سيواصل عمله الدؤوب من خالل البقاء

عضوا في مجلس اإلدارة.
ً
نجحت ليندسي فورست في شغل منصب روجر .وكانت قد انضمت
للمرة األولى إلى مجلس اإلدارة في شهر يوليو (تموز) ،2020
وتم انتخابها كرئيسة لمجلس اإلدارة في شهر سبتمبر (أيلول) من
تلك السنة .وتعمل ليندسي حاليًا لصالح رابطة اإلسكان المحمي
( )Sanctuary Housing Associationلتقديم خدمات إسكان
جديدة وإحداث انتعاش في اسكتلندا وجميع أرجاء المملكة المتحدة.
لدى ليندسي خبرة تربو على  20عا ًما من العمل في مجال اإلسكان
االجتماعي في غالسكو ،ما يجعل لديها الرغبة للمساهمة بإيجابية
في توفير إسكان وخدمات مجتمعية بجودة مرتفعة إلى العمالء.
ننتظر دائ ًما انضمام سكان آخرين إلى مجلس اإلدارة .إذا كنت ترغب
في العمل معنا لتحسين المعيشة والعمل والترفيه في منطقتي ماريهيل
وروتشيل ،فيُرجى التواصل معنا على عنوان البريد اإللكتروني
corporatesupport@maryhill.org.uk

فريق الدعم المالي
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في وضع الميزانية أو بشأن
االستحقاقات ،أو تحقيق أكبر قيمة للدخل ،فمن دواعي سرور
فريق الدعم المالي تقديم المساعدة.
ضا خدمة تمثيل السكان في االستئناف على
يقدم الفريق أي ً
االستحقاقات .وسيخبرك فريقنا الخبير واالحترافي بما عليك
توقعه في االستئناف ،ويمكنه مساعدتك في إعداد أي أعمال
ورقية وإرسالها ،ما يزيد من فرصك في النجاح.
للترتيب لموعد عبر الهاتف ،يُرجى التحدث إلى مسؤول اإلسكان
أو إرسال رسالة إلى البريد اإللكتروني fst@maryhill.org.uk

النشرة اإلخبارية لشتاء 2022-2021
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الحد األقصى لالستحقاقات
ما الحد األقصى لالستحقاقات؟
مدفوعات استحقاقاتك عن قيمة الحد األقصى لالستحقاقات الموضحة أدناه.

يفرض الحد األقصى لالستحقاقات حدًا إلجمالي قيمة االستحقاقات
التي يمكنك الحصول عليها .وال ينطبق عليك إال إذا كنت تبلغ أقل
من سن المعاش التقاعدي الحكومي وتحصل على إعانة اإلسكان
أو االئتمان الشامل (.)UC

·

إذا كنت تحصل على إحدى هاتين الميزتين ،فقد يتم تخفيض قيمة
إعانة اإلسكان أو االئتمان الشامل ( )UCفي حال زاد إجمالي قيمة

·

المزايا المتضمنة في
الحد األقصى
عند حساب دخلك ،يتم تضمين
االستحقاقات التالية:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

االئتمان الشامل ()UC
بدل فقدان قريب
إعانة األطفال
االئتمان الضريبي لألطفال
بدل التوظيف والدعم
إعانة اإلسكان
إعانة العجز
دعم الدخل
بدل الباحث عن عمل
بدل األمومة
إعانة العجز الشديد
إعانة األبوين المترملين
(أو إعانة األم األرملة أو معاش
األرامل التقاعدي إذا كان بدأ
الحصول عليه قبل تاريخ  9أبريل
[نيسان] )2001

في اسكتلندا ،يبلغ الحد األقصى لالستحقاقات:
 384.62جني ًها إسترلينيًا في األسبوع لألزواج (سواء أكان
لديهم أطفال أم ال) والعائالت التي يوجد بها أحد األبوين فقط.
 257.69جني ًها إسترلينيًا في األسبوع للبالغين غير المتزوجين.

هل هناك أي استثناءات للحد األقصى لالستحقاقات؟
ال ينطبق الحد األقصى لالستحقاقات عليك إذا كنت:
·
·

تحصل على ائتمان ضريبي للعمل.
تحصل على االئتمان الشامل ()UC
بسبب وجود إعاقة أو حالة صحية
تمنعك من العمل (يُطلق على ذلك
"القدرة المحدودة على العمل والقيام
باألنشطة ذات الصلة بالعمل").

·
·

تحصل على االئتمان الشامل ()UC
ألنك تقدم الرعاية لشخص لديه إعاقة.
تحصل على االئتمان الشامل
وتجني أنت وزوجك/زوجتك معًا
 604جنيهات إسترلينية أو أكثر
في الشهر ،بعد استقطاع الضرائب
واشتراكات التأمين الوطني.

لن تتأثر بهذا الحد األقصى إذا كنت تحصل على إحدى اإلعانات التالية ،أو كان يحصل
زوجك/زوجتك أو أي طفل دون سن  18عا ًما يعيش معك على:
·
·
·
·
·
·

خطة تعويضات القوات المسلحة
إعانة االستقالل للقوات المسلحة
بدل الحضور
بدل مقدمي الرعاية
بدل المعيشة للمعاقين ( )DLAأو
إعانة األطفال ذوي اإلعاقة
بدل التوظيف والدعم (إذا كنت
تحصل على عنصر الدعم)

·
·

·
·
·

بدل الوصي
تعويضات عن اإلصابة في العمل
(والمدفوعات األخرى المشابهة
ضمن المعاش التقاعدي لمعاقي
الحرب أو خطة تعويضات
القوات المسلحة)
إعانة االستقالل الشخصي ()PIP
معاشات الحروب
معاش أرامل الحروب أو المعاش
التقاعدي ألرامل الحروب

متأثرا بالحد األقصى لالستحقاقات؟
ما األمور التي قد تساعدني إذا كنت
ً
إذا كان الحد األقصى لالستحقاقات يسبب لك صعوبة
كبيرة في دفع اإليجار ،فقد تكون مؤهالً للحصول على
إعانة اإلسكان التقديرية ( .)DHPوإذا كنت تتلقى هذه
اإلعانة ،فال يتم احتسابها ضمن الدخل عند حساب الحد
األقصى لالستحقاقات.
20

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في التقدم إلى إعانة اإلسكان
التقديرية أو تريد التحقق مما إن كان أحد االستثناءات من
الحد األقصى لالستحقاقات ينطبق عليك ،فيُرجى التواصل
مع فريق الدعم المالي الذي يسره تقديم المساعدة.
يمكنك االتصال بالفريق على الرقم  0141 946 2466أو
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى fst@maryhill.org.uk
Maryhill Housing

أحدث األخبار عن
المشروعات االستثمارية
ترقية خزانات التدفئة الكهربائية
أوشكنا على االنتهاء من مشروع التدفئة
التجريبي المخصص للعمالء بالتجمعات
السكنية في غلينافون .ويتضمن هذا المشروع
نزع األنظمة القديمة األقل كفاءة في بعض
الوحدات السكنية وتركيب خزانات تدفئة
جديدة أكثر كفاءة في االحتفاظ بالحرارة.
سنجري على مدار الشهرين المقبلين تحليالً
للبيانات المتعلقة باستخدام المستهلكين ومدى
كفاءة األنظمة الجديدة خالل الشتاء .وسندرس
ضا التوفير في التكلفة مقارنة باألنظمة
أي ً
القديمة لخزانات التدفئة.

نستهدف استبدال جميع األنظمة
القديمة لخزانات التدفئة خالل العامين
 2022و.2023
مؤخرا تركيب النظام الجديد في منزل
تم
ً
السيد ديكي وزوجته (في الصورة) ،وكان
تعليقهما على ذلك" :نحن راضون تما ًما
عن نظام التدفئة الجديد ،ألنه اقتصادي
جدًا وسهل االستخدام .وعند تشغيل جهاز
[تدفئة] واحد ،يحصل المنزل بأكمله على
التدفئة .لقد مرت علينا ثالثة أنظمة للتدفئة،
وهذا أفضلها جميعًا بال منازع".

المضخات الحرارية
هوائية المصدر

تم إحراز تقدّ م كبير في أعمال تركيب
المضخات الحرارية هوائية المصدر
للعمالء في المربعات السكنية كوملودن
درايف وفيرنمور رود .وستبدأ المرحلة
المقبلة للعمالء في المربعات السكنية في
منطقة لينديل ومنطقة شيسكين ومنطقة
ساندبانك في مطلع العام المقبل وستنتهي
بحلول شهر مايو (آيار) .2022
كانت آراء العمالء التي وصلتنا حتى اآلن
إيجابية ،ويركز معظمها على مدى كفاءة
النظام في توفير الطاقة والمياه الساخنة.
وجدير بالذكر أن المضخات الحرارية
هوائية المصدر هي أحد أكثر األنواع

صداقة للبيئة بين أنظمة التدفئة ألنها تنتج
جز ًءا من الكهرباء التي تستخدمها األنظمة
وتحولها إلى حرارة.
من الهواء الخارجي
ّ
ضا بإمكانية استخدام
ويستمتع العمالء أي ً
الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية في
تشغيل أنظمة التدفئة وإيقافها وكذلك إعداد
المؤقتات عند وجودهم خارج المنازل.
كارين روبنسون (في الصورة) هي إحدى
العمالء الذين استفادوا من هذا النظام
الجديد .وعلقت عليه قائلة" :نظام التدفئة
الجديد رائع للغاية وأفضل بكثير من
خزانات التدفئة القديمة التي كانت لدينا".

إذا كان قد حل موعد استحقاقك لتركيب نظام التدفئة الجديد وترغب في الحصول على مزيد من المعلومات أو
إذا كان لديك نظام جديد حال ًيا وتريد إبداء أي تعليقات ،ف ُيرجى التواصل مع أحد أعضاء فريق االستثمار من
خالل االتصال على الرقم .01419462466
النشرة اإلخبارية لشتاء 2022-2021
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مستوى األداء
نشرت إدارة تنظيم اإلسكان االسكتلندية (The Scottish
 )Housing Regulatorمعلومات عن أداء جمعيتنا وجميع
جمعيات اإلسكان األخرى المالكة لعقارات في اسكتلندا.
وتقوم بهذا كل عام كي يطلع العمالء على مستوى أداء
جمعية اإلسكان التابعين لها ومقارنتها بغيرها من الجمعيات.
يمكنك االطالع على بيانات أدائنا من خالل زيارة الصفحة
التالية:
www.housingregulator.gov.scot/landlordperformance/landlords/maryhill-housingassociation-ltd

تظهر النتائج من العام الماضي أننا طورنا استجابتنا ألعمال
اإلصالح وكيفية إنهائها بطريقة أسرع من جمعيات اإلسكان
مؤخرا بعض التحديات ،وال سيما
األخرى .ومع ذلك ،نواجه
ً
فيما يتعلق بتخزين الموارد والمواد ،ما يؤثر على عدد حاالت
االستجابة إلنهاء أعمال اإلصالح الروتينية .وقد انخفض معدل
حاالت االستجابة من  %96في شهر أبريل (نيسان)  2021إلى
 %92في شهر سبتمبر (أيلول)  .2021ومن األمور المبشرة
أن الجهات المتعاقدة معنا أبلغتنا بأن الوصول إلى المواد أصبح
أفضل من السابق ،وأن حاالت االستجابة بدأت في التحسن.
تمت إعادة عملية فحص العقارات بالكامل ،وكنا قد نفّذنا %97
من عمليات الفحص في شهر أكتوبر (تشرين األول) .2021
يجري فريق إدارة اإلسكان لدينا عمليات فحص العقارات بهدف
التأكد من أن العقارات التي يقطن فيها عمالؤنا نظيفة ومرتبة
ضا
ومن عدم وجود مخالفات لعقود اإليجار .وهذه فرصة جيدة أي ً
لفريق اإلسكان لمقابلة العمالء وتكوين عالقات إيجابية معهم.
ونأمل أن تؤدي هذه الفحوصات إلى تحسينات في جميع المناطق
التي بدأت عمليات الفحص فيها من جديد.
يحتوي فيديو المراجعة السنوية األخير على مزيد من
المعلومات عن الجهود التي نبذلها لتحسين األداء.
ويمكنك مشاهدة هذا الفيديو على موقعنا اإللكتروني:
www.maryhill.org.uk/about-us/annualreports-and-newsletters/
نهدف إلى تحسين أدائنا بشكل أكبر على مدار األشهر
المقبلة مع العودة إلى "العمل المعتاد" بعد التغييرات
األخيرة في القيود المفروضة بسبب فيروس كوفيد.19-
نود التوجه بالشكر إلى جميع العمالء لرحابة
ضا
صدرهم خالل العام الماضي ،ونود التنويه أي ً
إلى أننا سنستمر في إبالغكم بمستوى أدائنا في
اإلصدارات المقبلة من النشرة اإلخبارية .وفي هذه
األثناء ،إذا كانت لديك أسئلة بشأن أدائنا ،فيرجى
التواصل معنا على عنوان البريد اإللكتروني:
corporatesupport@maryhill.org.uk
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صفحة لغز
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موسم األعياد
بدء العطلة وانتهاؤها

تبدأ عطلة عيد الميالد المجيد بالنسبة إلى فريقنا من

عصرا يوم الجمعة الموافق  24ديسمبر (كانون األول) 2021
5
ً
صباحا يوم الخميس الموافق  6يناير (كانون الثاني)
ويبدأ العمل من جديد في 9
ً
 .2022يمكنك االطالع أدناه على جميع أرقام االتصال في حاالت الطوارئ التي قد تحتاج إليها

خالل هذه الفترة .سيواصل أعضاء فريق الحي الكائن في  Glenavon Roadالعمل خالل فترة عيد
الميالد المجيد ورأس السنة.

بيانات االتصال في حاالت الطوارئ
رغم أن الفريق الكائن في  Garrioch Roadلن يعمل في فترة األعياد ،إال أنه يمكنك
اإلبالغ عن الحاجة إلى اإلصالح في أي وقت من خالل االتصال بالمكتب الرئيسي على الرقم
 01419462466واختيار أحد الخيارات من قائمة الرد اآللي.
إذا لم تنجح في الوصول من خالل الخط الرئيسي ،فيُرجى استخدام األرقام الهاتفية التالية
صصة للحاالت الطارئة:
المخ ّ
·
·
·

اتصل بشركة  Gas Callعلى الرقم .01416732311
ألعمال إصالح الغاز الطارئةِ ،
اتصل بشركة  Consultعلى الرقم .01416732341
إلصالح أعطال المصاعدِ ،
اتصل بالرقم .01416732394
األخرى،
ألعمال اإلصالح الطارئة
ِ
إذا كنت ترغب في الحصول على هذه النشرة اإلخبارية بلغة مختلفة ،فيُرجى التواصل معنا
باستخدام البيانات الواردة أدنى الصفحة.
If you require the newsletter in a different language, please get in touch
with us using the details at the bottom of the page.

Maryhill Housing Association Ltd, 45 Garrioch Road, Glasgow, G20 8RG
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