دعوة إلى جميع

الجيران
المتعاونين!

ترغب  Bridge Housingفي دعم وتمييز المستأجرين في  Bridge Housingالذين يرعون
مجمعاتهم السكنية ،ويفعلون كل ما بوسعهم مع جيرانهم ويساعدون في إنشاء
مساحات إيجابية للعيش فيها.

يمكنك ترشيحهم للمشاركة في المسابقة والفوز بلقب الجار الرائع البطل
 Good Neighbour Championواستالم قسيمة هدايا بقيمة  50دوالرً ا!
ما هي الطريقة لشكر جارك الرائع األفضل من ترشيحهم للفوز بلقب البطل!
هل لديك جار في :Bridge Housing
يقوم بعمل رائع للعناية بالمناطق المشتركة؟

يمكن ألي مقيم في  Bridge Housingأن يرشح نفسه أو أن يكون مرشحً ا
للفوز بلقب الجار الرائع البطل  .Good Neighbour Championيمكن
للموظفين ترشيح المستأجرين أيضًا!

يساعد على الحفاظ على جمال الحدائق في المجمع السكني الخاص بك؟

قم بترشيح جارك من خالل إعادة إرسال نموذج الترشيح المكتمل خلف
هذه النشرة.

يتميز بأنه جار رائع يعيش بجوارك؟

لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة
www.bridgehousing.org.au
أو تواصل مع فريق المجتمعات
عبر @community
bridgehousing.org.au
أو اتصل على الرقم .8324 0844

يعمل بجد لمساعدة اآلخرين؟
يساهم في خلق مجتمع إيجابي للعيش فيه؟
يعد بطل أسطورة؟

رﺑط اﻟﻧﺎس
ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل أﻓﺿل

نموذج ترشيح الجار الرائع البطل Good Neighbour Champion
هل تعرف مستأجر يفعل كل ما بوسعه في المجمع السكني الخاص بك أو مجتمعك؟ قم بترشيحهم للفوز
بلقب الجار الرائع البطل  Good Neighbour Championواالشتراك في مسابقة للحصول على
دوالرا ونشر أسمائهم في الصحيفة اإلخبارية.
قسيمة هدايا بقيمة 50
ً
اكتمل بواسطة )ضع اسمك وعنوانك(:

المستأجر الذي تم ترشيحه:
االسم:
العنوان:
رقم الهاتف:
هل أخبرتهم أنك ترشحهم لجائزة الجار الرائع البطل Good Neighbour Champion؟
نعم

ال

هل تريدهم أن يعرفوا َمن رشحهم؟
نعم

ال ،إبقاء األمر سرً ا!

ما الذي يؤهلهم للفوز بجائزة الجار الرائع البطل ) Good Neighbour Championيرجى وضع دائرة حول واحدة على األقل(
يقوم بعمل رائع للعناية بالمناطق المشتركة
يساعد على الحفاظ على جمال الحدائق في المجمع السكني الخاص بك
يعمل بجد لمساعدة اآلخرين
يتميز بأنه جار رائع يعيش بالجوار
يساهم في خلق مجتمع إيجابي للعيش فيه
يعد بطل أسطورة
أخبرنا بالمزيد ...أعط مثاالً على كيفية كونه “الجار الرائع البطل  ”Good Neighbour Championأدرج صورة إذا استطعت!
)على سبيل المثال يخرج صناديق القمامة كل أسبوع ،يسقي الحدائق ،يدعم المجتمع(

إرسال النموذج المكتمل إلى  ،Bridge Housingلمزيد من المعلومات ،اتصل بفريق المجتمعات
البريد اإللكتروني:
مكتب:
البريد:
الهاتف:

community@bridgehousing.org.au
Level 9, 59 Goulburn street, Sydney 2000
PO 20217, World Square NSW 2002
8324 0800

شكرا لترشيحكم.
ً
نقوم بمراجعة ترشيحات لقب الجار الرائع البطل  Good Neighbour Championفي شهري مايو ونوفمبر وسوف نبلغ المرشح إذا نجح.

رﺑط اﻟﻧﺎس
ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل أﻓﺿل

Level 9, 59 Goulburn Street, Sydney NSW 2000
PO Box 20217, World Square NSW 2002
هاتف  8324 0800فاكس 9699 7055
بريد إلكتروني customerservice@bridgehousing.org.au

bridgehousing.org.au

