Kêu gọi tất cả

Hàng xóm
Tốt bụng!

Bridge Housing muốn hỗ trợ và nhận ra những người thuê nhà
Bridge Housing chăm sóc các tòa nhà, hết mình vì hàng
xóm và góp phần tạo ra không gian tích cực để sinh sống.

Bạn có thể đề cử họ tham gia để trở thành Nhà vô địch
Hàng xóm Tốt và nhận thẻ quà tặng 50 Đô la! Cách nào
tốt hơn để cảm ơn người hàng xóm tuyệt vời của bạn
hơn là đề cử họ trở thành Nhà vô địch!
Bạn có hàng xóm Bridge Housing:
Rất quan tâm đến việc giữ gìn các khu vực chung?
Giúp cho khu vườn ở tòa nhà của bạn đẹp?
Hết mình giúp đỡ người khác?
Là một người hàng xóm tuyệt vời?
Góp phần tạo ra một cộng đồng tích cực để sống?
Là một huyền thoại Giúp đỡ?

bridge housing kết
nối mọi người với một
tương lai tốt đẹp hơn

Bất kỳ cư dân Bridge Housing nào cũng có thể đề cử
hoặc được đề cử là Nhà vô địch Hàng xóm Tốt. Nhân viên
cũng có thể đề cử người thuê nhà!
Đề cử hàng xóm của bạn bằng cách gửi lại mẫu đề cử đã
hoàn thành ở mặt sau của tờ rơi này.
Để biết thêm thông tin,
hãy truy cập
www.bridgehousing.org.au
hoặc liên lạc với Đội ngũ
Cộng đồng theo email
community@bridge
housing.org.au
hoặc gọi 8324 0844.

Mẫu Đề cử Nhà vô địch Hàng xóm Tốt
Bạn biết một người thuê nhà luôn hết mình ở tòa nhà hoặc cộng đồng
của bạn? Hãy đề cử họ trở thành Nhà vô địch Hàng xóm Tốt và tham gia
để có cơ hội nhận thẻ quà tặng 50 Đô la và được nêu tên trong bản tin.
Hoàn thành bởi (ghi tên và địa chỉ của bạn):

Người thuê nhà được đề cử:
Tên:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Bạn đã nói với họ rằng bạn sẽ đề cử họ nhận giải thưởng Nhà vô địch Hàng xóm Tốt chưa?
Có

Không

Bạn có muốn họ biết ai đã đề cử họ không?
Có

Không, giữ bí mật!

Điều gì giúp họ trở thành Nhà vô địch Hàng xóm Tốt (vui lòng khoanh tròn ít nhất một lựa chọn)
Rất quan tâm đến việc giữ gìn các khu vực chung
Giúp cho khu vườn ở tòa nhà của bạn đẹp
Hết mình giúp đỡ người khác
Là một người hàng xóm tuyệt vời
Góp phần tạo ra một cộng đồng tích cực để sống
Là một huyền thoại Giúp đỡ
Hãy cho chúng tôi biết thêm... hãy nêu một ví dụ về cách họ là Nhà vô địch Hàng xóm Tốt, gửi kèm theo một bức ảnh nếu
bạn có thể! (Ví dụ, Dọn thùng rác hàng tuần, tưới nước ở vườn, hỗ trợ cộng đồng)

Vui lòng gửi lại mẫu đã hoàn thành cho Bridge Housing. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Đội ngũ Cộng đồng
Email:
Văn phòng:
Thư:
Điện thoại:

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

Xin cảm ơn bạn đã đề cử.
Chúng tôi tổng kết các đề cử Nhà vô địch Hàng xóm Tốt vào tháng 5 và tháng 11 và sẽ thông báo cho người được đề cử nếu
họ được chọn.
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