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 Radiusجوائز أبطال 

 حول Radius رأي ستطالعا
 رضاال مدى

 لرضا النطاق واسع استطالعا Radius تجريس
 2023 أبريلنيسان/   و مارس  /آذار في المستأجرين

 مجموعة عبر العمالء  رضا بمستويات سيبلغنا  والذي
 .الخدمات  من

 10-5 بين تتراوح  االستطالع إلكمال الكافية  المدة
 و  ، عشوائي بشكل المستأجرين اختيار سيتم. دقائق 

 في يرغبون كانوا إذا فيما لنسأل خطيا سنراسلهم
 .المشاركة

 

 تهانينا! 

 

 Drumcor تهانينا لهيتي كولبيرت من

Court   فيNewtownabbey   التي احتفلت

 فبراير!شباط/   8في   المئةبعيد ميالدها 
 لوحات علىعن فتح الترشيحات  باإلعالن سنقوم

 .اإلخبارية النشرةفي   و المخطط إعالنات

 الكوكب، لمساعدة المزيد فعل في ترغب هل
 ؟أتبد أين من  تعرف  ال ولكن 

 Keep Northern Ireland Beautiful فريق

Climate Action في للمساعدة هنا موجود 
 ويمكن للمشاركة فريدة فرصة على الحصول 
 .حقيقيًا  فرقًا يحدث أن لمجتمعك

 مقابالت تقدم صغيرة برامج بتطوير الفريق قام
 مع  بالشراكة عالميين خبراء  مع متعمقة

DAERA و KNIB. 

: عن  ابحث المعلومات، من لمزيد

‘’Your Climate future – A guide 

for communities’’    موقع على 

 السريعة االستجابة رمز مسحا أو  ،يوتيوب

 <<   هنا

 

 

 

 

 

 

 

 حديقة أفضل لجائزة قريبًا الترشيحات افتتاح يتمس 

 .2023 لعام  محفوظة

 الحدائق  من مذهلة مشاركة 34 الماضي العام فيلقينا  ت

 .الفردية والحدائق ، العامة  االحتياجات حدائق و ، المحمية 

 عندما من حدة المنافسة الحكاميصعد س العام،  هذا

 .عليها والحكم الحدائق  بترشيح األمر يتعلق

  إعدادك بداية و ، الربيع  لفصل السريع االقتراب مع

 كبيًرا،  استحسانًا نالت  التي المسابقة في للدخول يقتكلحد

 بهدف يقتكحد إعداد في للمساعدة االقتراحات بعض إليك

 .المختصرة  القائمة ضمن تكون أن

 الضارة،  ألعشابا  وجود عدمم في أمور كاسينظر الحك

 والمناظر األزهار،  وترتيبات والنباتات ، العشب وصيانة

 والسالل، األحواض وحالة المفتوحة،  للمناطق الطبيعية

 ، الحديقة داخل بالبيئة والعناية ، البرية  الحياة وتعزيز

 .الحدائق  على الحفاظ في المستأجرين من والمشاركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هي الفعاليات القادمة؟ 

 لجنة اجتماعات محاضر
 المنطقة

 للجنة اجتماع أحدث من المحاضرأصبحت 

  Radius موقع على اآلن متاحة المنطقة

 الخاص المخطط منسق من اطلب أو ،اإللكتروني

 دائم اطالع  على نك. ورقية نسخة طباعة بك

 الخدمات تطوير في المستأجرين مشاركة  بكيفية
 .نقدمها  التي

 

   Radius على اطالع بأخبارى ماذا ال تبقل
Housing  خالل قناتنا على  من Facebook  ؟ 

 
 " RadiusHousingعن " ما عليك سوى البحث

 جدنا على االنترنت 

 

أو مراسلتنا   ،أو مسؤول اإلسكان المخطط،يرجى التحدث إلى منسق 
  :عبر البريد اإللكتروني على

tenant.engagement@radiushousing.org 

 
أن تكون في  تودل ه  
؟نشرتنا اإلخبارية القادمة   

 

 مارسآذار/  26 األحد يوم لألمامالساعة  ميديتم تقس : ريتذك

 !صباًحا الواحدة الساعةتمام  في 2023



 

 

 

 
 

 Radius صندوق مجتمع 
 

 24 في الطلبات تقديم باب  بإغالق سنقوم
 .2023 مارسآذار/ 

 Radius مجتمعات في المشاريع التمويل يدعم

 .إسترليني جنيه  1000 إلى 250 من تتراوح بمنح

الخاص   المخطط منسق إلى تحدث طلب  لتقديم

 لدينا  المستأجرين إشراك بفريق لاتص أو ، بك

 عبر قم بمراسلتنا أو  0330 123 0888 على

 :البريد اإللكتروني
tenant.engagement@radiushousing.org 
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 شرح لرسوم التدفئة
 

لقد تلقينا مؤخرا استفسارات فيما يتعلق بحساب رسوم  

التدفئة. إذا كان عقارك يحتوي على رسوم تدفئة منسوبة  

 إليه، فإن هذه الرسوم تتكون من جزأين:

 وحدات الطاقة المستخدمة  (1

يقوم المستشارون الخارجيون بحساب حجم المخطط 

و الشقق الفردية. هذا   ، و المناطق المشتركة  ، بأكمله

يسمح لنا بحساب النسبة المئوية لالستخدام لكل منطقة  

مشتركة و شقة فردية و بالتالي تحديد مقدار الرسوم 

 اإلجمالية لكل مقيم. 

 تكلفة التدفئة و الضوء  (2

ثم نطبق النسبة المئوية أعاله على التكلفة اإلجمالية 

سوم التدفئة لهذا العام. يتم إدخال  رللسنة. هذا يعطينا 

 .تكلفة المناطق المجتمعية في تكاليف رسوم الخدمة

 

إذا كان لديك أي استفسارات أخرى، فال تتردد في  

 .االتصال بمسؤول اإلسكان الخاص بك

  

  

  

 

 
، مخطط الشهر، المزيد  األخبار الجيدة قصص شمال إ

و   ، من اإلرشادات، الدعم حول تكلفة المعيشة

 األحداث المجانية في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية.  

Signpost Express   هي نشرة إلكترونية شهرية

الخيرية في ايرلندا    AGE NIمن إنتاج جمعية 

تحديثات عن المعلومات و األنشطة    تشملالشمالية 

و المنظمات التي تدعم كبار   ،ذات الصلة بكبار السن

 السن. 

ليتم   elaine.curry@ageni.orgمع  تواصل

 .Signpostـ  الخاصة ب   إضافتك إلى القائمة البريدية

  

 
 

مزيد من الدعم  ل

والمعلومات، قم بتنزيل دليل  

المستأجر من موقع  

Radius أو    ، اإللكتروني

امسح رمز االستجابة  

 <<----السريعة 

 

 
 

 

 
تم إنشاء لجنة اتصاالت لمساعدتنا في إبقاء 

المستأجرين لدينا على اطالع دائم بالمعلومات ذات  

 ، وذات الصلة   ، والموجزة  ، الواضحةو  ، الصلة 

 .وسهلة الفهم

اجتمعنا في فبراير لمناقشة األفكار واالقتراحات التي  

تضمن مشاركة المستأجرين في إنشاء المعلومات 

 .وتصميمها

تتضمن االقتراحات المقدمة من المجموعة اإلعالن 

عن االتصاالت على منصات التواصل االجتماعي 

الخاصة بنا التي يستخدمها المستأجرون لدينا مثل  

Facebook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

أصبح بطاًل رقميًا و امنح اآلخرين الثقة     
اإلنترنت.  لىع ينستخدام األجهزة الرقمية والبقاء آمنً ال   

مزيد من المعلومات لل  

ـ أو لتصبح بطاًل رقميًا متطوًعا، يرجى االتصال بـ
Tenant Engagement 

  الرابط ل اهتمامك عبر اإلنترنت علىيسجتأو 
https://form.jotform.com/230024431101028 

 

 

 

 نصائح                

  الرعاية االجتماعية 

تقديم المشورة والدعم والمناصرة في     

 جميع جوانب استحقاق اإلعانة.

موظفو استشارات الرعاية 

متوفرون  Radiusاالجتماعية في 

 : األمور التالية لدعمك ومساعدتك في

 اإلعانات •

 يونيفيرسال كريديت   •

 إعداد الميزانية  •

أو  البرنامجتواصل مع منسق  

مسؤول اإلسكان إذا كنت ترغب في 

            إحالة.

إصالح  عن اإلبالغ 
 عبر اإلنترنت 

www.tinyurl.com/RadRepairs 

  أو البريد اإللكتروني:

responserepairs@radiushousing.org 

 
 

 السلوك المعادي للمجتمع 

  ال مكان له! 

 
إصالح طارئ أثناء إغالق  إذا كان لديك 

 مكاتبنا، فاتصل بنا على الرقم 

028 9042 1010             
 ال تنسى.. 

يرلندا أفي    Air Ambulance الـ ساعد
جنيه   5500بحاجة إلى   مه ذينالشمالية و ال

 إسترليني للحفاظ على خدمتهم العظيمة! 

 

 

 Radiusلجنة اتصاالت مستأجري أسكان 

 

 2023آذار/ مارس  17مغلقة في  Radiusستكون مكاتب 
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