دعم  Manninghamخالل
COVID-19
في  ،Manninghamنعمل مع مجتمعنا لتقديم الدعم واإلغاثة خالل . COVID-19وتتضمن استجابتنا عددا ً من المبادرات
الجديدة وابتكارات الخدمة لمساعدة المقيمين والمصالح التجارية والمجتمع المحلي خالل هذا الوقت غير المؤكد وغير المسبوق.

حزمة  COVID-19الخاصة بنا لإلغاثة المجتمعية
لقد التزمنا بحزمة من إجراءات إغاثة بقيمة  3.8مليون دوالر لتخفيف العبء المالي عن المقيمين والمصالح التجارية والمجموعات المجتمعية المتضررة من
 .COVID-19وت ّم تصميم الحزمة لمساعدة المحتاجين وتوفير اإلغاثة للفئات الضعيفة.
تشمل المزايا الرئيسية للحزمة ما يلي:
•تقديم صندوق  COVID-19لإلغاثة المجتمعية بقيمة مليون دوالر
•تقديم برنامج  COVID-19لتطوير المصالح التجارية المحلية
•إعانة اإليجار والتأجير ،ودعم المرافق ،لألندية والمجموعات المجتمعية التي تستخدم مرافق المجلس
•خصومات بنسبة  50٪على تصاريح التداول على ممر المشاة ،وتصاريح وقوف السيارات للتجار،
وتسجيل المنشآت الغذائية والصحية في 2020/21
•زيادة في معدل الخصم لحاملي بطاقات الرعاية الصحية ذوي الدخل المنخفض في 2020/21
•ال زيادة في رسوم التخلص من النفايات في 2020/21
•تمديد فترة سداد دفعة رسوم الربع الرابع حتى  30حزيران/يونيو  ،2020دون تكبد أي فائدة جزائية
•ترتيبات الدفع الخاصة متاحة ألولئك المؤهلين للحصول على مساعدات الضائقة المالية من المجلس
•دعم إضافي للمقيمين من كبار السن.

زيادة تواصلنا

•نشرات يومية على وسائل التواصل االجتماعي بخصوص
 COVID-19ودعم الصمود
•األخبار اإللكترونية األسبوعية للمصالح التجارية
•مجلة إلكترونية مجتمعية للمجلس كل أسبوعين
()Manningham Matters
•تقديم أخبار إلكترونية لخدمات دعم المسنين والمعاقين

إنه لمن دواعي االطمئنان أن نعرف أن مجلس Manningham
يستجيب للغاية لمخاوفنا ويدعم المسنين في مجتمعنا بلطف.
كولين عبر الهاتف

شكرا ً الستماعكم للمجتمع المحلي
 عمل رائع من اجل حزمة COVID-19للمقيمين والمصالح
التجارية
ماري آن عبر فيسبوك

دعم التواصل والرعاية المجتمعية

•التواصل المجتمعي :خدمة الدعم الهاتفي ﻟ  COVID-19متاحة طوال
أيام األسبوع
•فحوصات الرعاية للمقيمين المسنين
•المزيد من الدعم لمجتمع الفنون المحلية
•أنشطة الصمود المجتمعية (لألطفال وكبار السن)
•قاعدة بيانات اإلحالة المجتمعية الجديدة
•حملة مناهضة العنصرية
•ندوات مجانية حول األبوة واألمومة عبر اإلنترنت
•تنسيق اإلغاثة الغذائية الطارئة

ابتكار خدماتنا
•زيادة بنسبة  20٪في خدمة الوجبات الغذائية على العجالت
•عملية اتصاالت جديدة عبر اإلنترنت للعاملين في الرعاية المباشرة
• ِحزم نشاط الدعم االجتماعي
•النقر واالستالم في مكتبات األلعاب المحلية
•دورات مجانية في فنون العالج عبر اإلنترنت
•مبادرة الفنون المحلية New When In Lockdown
انتقلت خدماتنا إلى اإلنترنت:
•استشارات في صحة األم والطفل
•برامج ستوديو الفنون في Manningham
•جوالت لمعارض الفنون في Manningham
•استمارة طلب الضائقة المالية
•طلبات التصاريح

التأهب التنظيمي لألزمات

•فريق إدارة األزمات
•فريق الصمود والتعافي
•تم إنشاء تقنية لدعم العمل من المنزل مع أكثر من  300موظف
يعملون عن بعد
•الحفاظ على قرارات التخطيط تحت  60يوما ً
•تقديم أغلبية خدمات المجلس التي يزيد عددها عن 100+
•جمع النفايات الصلبة
•زيادة الرعاية المنزلية لكبار السن
•زيادة بنسبة  53٪في اللقاحات المقدمة خالل نفس الفترة من عام
2019

تهانينا على مثل هذه المبادرة في هذا الوقت
غير المسبوق ،التي تهتم بسكان المنطقة
هيلين عبر فيسبوك

عمل رائع لمجلس - Manningham
نحتاج إلى دعم مصالحنا التجارية الصغيرة
المحلية اآلن وفي المستقبل! واصلوا العمل
العظيم!
إيان عبر فيسبوك

دعم المصالح التجارية المحلية

•التشاور المستمر مع المصالح التجارية المحلية لتحديد االحتياجات
•برنامج مجاني لتوجيه األعمال  -جلسة لمدة ساعتين مع مدرب ذي
خبرة في إدارة أعمال
•دورة تسويق مجانية عبر اإلنترنت لمدة  12أسبوعا ً
•الوصول المجاني إلى ، Business Connectوهو برنامج
التواصل عبر اإلنترنت
•خدمة استشارية مجانية لألعمال  -جلسات فردية مع خبير في المصالح
التجارية الصغيرة
•ندوة عبر اإلنترنت مجانية حول اإليجارات التجارية واإلعالنات
الحكومية األخيرة
•المشتريات المستمرة ،طلب عروض األسعار والعطاءات.

 Be Kind Manninghamهي مبادرة لتشجيع الجميع في مجتمعنا على االستمرار في أن يكونوا لطفاء مع اآلخرين ،وأن يكونوا لطفاء مع أولئك
الذين هم في أمس الحاجة إليهم ،وأن يكونوا لطفاء مع أنفسهم.
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