حمایت از مانینگهام در طول کووید 19
در مانینگهام ،ما با جامعه محلی خود همکاری می کنیم تا در زمان کووید  19پشتیبانی و امداد فراهم کنیم .پاسخ ما شامل تعدادی
از ابتکارات و نوآوری های خدماتی جدید برای کمک به ساکنان ،کسب و کارها و جامعه محلی در طی این زمان نامشخص و بی
سابقه است.

بسته کمک کووید  19جامعه محلی ما
ما برای کاهش هزینه های مالی برای ساکنان ،کسب و کارها و گروه های جامعه محلی متاثر از کووید  19متعهد شده ایم که اقدامات بسته کمکی 3.8
میلیون دالری را انجام دهیم .این بسته برای کمک به افراد نیازمند و ارائه امداد برای گروه های آسیب پذیر طراحی شده است.
نکات برجسته کلیدی این بسته شامل موارد زیر است:
•معرفی یک میلیون دالر بودجه امداد کووید  19جامعه محلی
با تشکر از شما برای گوش دادن به
•معرفی یک برنامه توسعه تجاری محلی کووید 19
جامعه محلی تان  -کاری عالی در
مورد بسته کووید  19برای ساکنان
•کمک هزینه برای اجاره و کرایه و یارانه های قبوض برای باشگاه ها و گروه های جامعه محلی که
و کسب و کارها
از امکانات شورای شهر استفاده می کنند
مری آن از طریق فیس بوک
•  50درصد تخفیف در مورد مجوزهای فروش کنار پیاده رو ،مجوزهای پارکینگ فروشنده ها و
ثبت نام محل های غذایی و بهداشتی در سال 2020/211
•افزایش تخفیف عوارض شهرداری برای دارندگان کارت هلث کر با درآمد پایین در سال 2020/21
•عدم افزایش در هزینه های دفع زباله در سال 2020/21
•تمدید پرداخت عوارض شهرداری سه ماهه چهارم از موعد مقرر تا  30ژوئن سال  ،2020بدون اعمال هیچ گونه سود جریمه
•ترتیبات پرداختی ویژه موجود برای کسانی که برای کمک شورا در مورد مشقت مالی واجد شرایط هستند
•پشتیبانی اضافی برای ساکنان مسن.

افزایش دادن ارتباطات مان

•پست های روزانه رسانه های اجتماعی در مورد کووید  19و
پشتیبانی از انعطاف پذیری
•اخبار الکترونیکی کسب و کار هفتگی
•مجله الکترونیکی دو هفته ای جامعه محلی شورا (مینینگهام مترز)
•معرفی اخبار الکترونیکی خدمات پشتیبانی از سالمندان و معلولیت

بسیار اطمینان بخش است که بدانیم شورای مانینگهام ما در مورد
نگرانی های ما بسیار پاسخگو است و با مهربانی از سالمندان جامعه
محلی حمایت می کند.
کالین از طریق تلفن

حمایت از ارتباط و رفاه جامعه محلی

•اتصال جامعه محلی :یک خدمات پشتیبانی تلفنی کووید  19که در
هفت روز در هفته موجود است
•بررسی های رفاهی برای ساکنان سالمند
•پشتیبانی بیشتر از جامعه هنری محلی
•فعالیت های انعطاف پذیری جامعه محلی (برای کودکان و ساکنان
مسن تر)
•پایگاه داده های جدید ارجاع جامعه محلی
•فعالیت ضد نژادپرستی
•سمینارهای آنالین والدینی
•هماهنگی برای کمک اضطراری مواد غذایی

نوآوری خدمات ما
•  20درصد افزایش در خدمات Meals on Wheels
•روند جدید ارتباطاتی آنالین برای کارکنان مراقبت مستقیم
•بسته های فعالیت پشتیبانی اجتماعی
•کلیک کردن و گرفتن در کتابخانه های اسباب بازی (Toy
 )Librariesمحلی
•دوره های رایگان هنر درمانی آنالین
•ابتکارات هنری محلی جدید When In Lockdown
خدمات ما آنالین شد:
•مشاوره ها در مورد بهداشت مادر و کودک
•برنامه های استودیوی هنری مانینگهام
•تورهای نمایشگاه های گالری هنری مانینگهام
•فرم درخواست برای مشقت مالی
•درخواست های مجوز

آمادگی بحران سازمانی

•تیم مدیریت بحران
•تیم انعطاف پذیری و بهبود مجدد
•فناوری ایجاد شده برای حمایت از کار در خانه برای بیش از 300
کارمند که از راه دور کار می کنند
•حفظ تصمیمات برنامه ریزی در زیر  60روز
•اکثریت خدمات بیشتر از  100مورد در شورای ما ارائه شده است
•جمع آوری زباله های سخت
•افزایش مراقبت در منزل برای سالمندان
•افزایش  53درصدی در واکسیناسیون ارائه شده در مدت مشابه در
سال 2019

چنین ابتکار عملی را در این زمان بی
سابقه ،که مراقبت از انتخاب کنندگان تان
هست ،به شما تبریک می گویم.
هلن از طریق فیس بوک

کاری عالی از شورای مانینگهام  -ما باید
اکنون و در آینده از کسب و کارهای کوچک
محلی خود حمایت کنیم! کار عالی تان را
ادامه دهید!
ایان از طریق فیس بوک

حمایت از کسب و کار محلی

•مشاوره مداوم با کسب و کارهای محلی برای تأمین نیازها
•برنامه تعلیم کسب و کار رایگان  -جلسه دو ساعته با مربی کسب و
کار با تجربه
•  12هفته دوره بازاریابی آنالین رایگان
•دسترسی رایگان به  ،Business Connectیک برنامه
ارتباطی آنالین
•خدمات مشاوره رایگان کسب و کار – جلسات یک به یک با یک
متخصص کسب و کار کوچک
•وبینار رایگان در مورد اجاره های تجاری و اطالعیه های اخیر
دولتی
•خرید های در حال انجام ،درخواست برای مظنه و مزایده ها.

منینگهام مهربان باش ( )Be Kind Manninghamیک ابتکار عمل برای تشویق همه افراد جامعه محلی است تا همچنان با دیگران مهربان
باشند ،به افراد نیازمند در این زمان بیشتر مهربان باشند و نسبت به خود مهربان باشند.
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