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نشرة
BANKSTOWN TAG
قابل ممثل المستأجر الخاص بك
منذ متى وأنت مستأجر فً
Bridge Housing؟
 6سنوات

عبدل
رئٌس BTAG

تحدٌث BANKSTOWN TAG
كنا نأمل أن نلتقً وج ًها لوجه فً االجتماع المقبل ،ولكننا ندرك الحاجة إلى ممارسة التباعد الجسدي
والحفاظ على السالمة .مع أخذ ذلك فً االعتبار ،نود تقدٌم ”متابعة افتراضٌة وفنجان شاي أو قهوة“
ولكً تنضم إلٌنا فً اجتماع  Zoomفً  8سبتمبر الساعة  11صبا ًحا ،للتواصل مع زمالئك
ومجتمع أعضاء  .TAGسٌوفر لك رئٌس  TAGو Bridgeتحدٌثات مع متحدث ضٌف :شبكة
 SSIمتعددة الثقافات!

المستأجرون محل التركٌز :كارولٌ ،اغونا
منذ متى وأنت مستأجر فً Bridge Housing؟  5سنوات
ما هو أفضل شًء فً TAG؟
ما زلت أتعلم كٌفٌة عمل  TAGولكن أفضل شًء هو أن ٌكون
الجمٌع م ًعا.
ما الذي تستمتع به فً األٌام التً بدون عمل؟
أستمتع بالسٌر مع كلبً وتناول القهوة وقضاء وقت خارج البٌت.

كٌف ٌدعم المجلس السكان المحلٌٌن:
أطلق مجلس  Canterbury-Bankstownابق على اتصال مع  - CBTVوهو موقع رقمً جدٌد
للتدرٌبات عبر اإلنترنت وأوقات القصص والعروض والكٌفٌة واألخبارٌ .مكنك العثور علٌها على
 Facebookو  YouTubeوموقع المجلس .www.cbcity.nsw.gov.au/events/cbtv
حمامات السباحة ومراكز الترفٌه مفتوحة حالًٌا .اتصل بالمركز المحلً للحصول على معلومات
حول الوصول/الحجوزات أو قم بزٌارة الموقع اإللكترونً.

دعم الخدمة المحلٌة:
قد أنشأ مركز مدٌنة كانتربري المجتمعً كتٌب تمارٌن للمحافظة على الصحة لكبار السن قم بتحمٌل
الكتٌب (أو الوصول إلٌه على  )www.4cs.org.auوتذ ّكر أن تسعى دائ ًما إلى الحصول على
رأي أخصائً الصحة قبل بدء برنامج التمرٌن.

مراجعة اإلٌجار
مجرد تذكٌر باقتراب مراجعة اإلٌجار .تضمن مراجعات اإلٌجار أنك تدفع مبلغ اإلٌجار الصحٌح
اعتبارا من  5أكتوبر.
بنا ًء على دخلك وظروفك الشخصٌة .سٌتم إجراء التغٌٌرات على اإلٌجار
ً
لمزٌد من المعلومات ،اتصل بفرٌق مراجعة اإلٌجار على الرقم  (02) 8324 0800أو
rentreview@bridgehousing.org.au

ما هو أفضل شًء
فً TAG؟
مقابلة الناس والحصول على
مزٌد من المعلومات

انتخابات Tag 2020
هل ترغب فً تمثٌل  Tagأو معرفة مستأجر آخر ٌمكنه
ذلك؟ رشح الٌوم!
أخبرنا فً  100كلمة أو أقل عن سبب وجوب تولٌك
منصب الرئٌس أو نائب الرئٌسٌ .مكننا تقدٌم التدرٌب
والدعم لك فً المنصب!
أرسل برٌدًا إلكترونًٌا أو اتصل بأحد أعضاء الفرٌق
المجتمعً للحصول على مزٌد من المعلومات أو لتقدٌم
ترشٌح

تألق فً تقرٌرنا السنوي!
نبحث عن مستأجرٌن للتصوٌر من أجل تقرٌرنا السنوي المقبل
واستخدامه فً المواد التروٌجٌة الخاصة بنا.
إذا كنت مهت ًما بالسماح لـ  Bridge Housingوالمصور
بالحضور إلى مكان إقامتك أو مجموعة الوحدات والتقاط بعض
الصور االحترافٌة ،فسنقوم بتعوٌضك عن وقتك.
ارسل لنا تفاصٌلك إلى الفرٌق
المجتمعً وقد تكون الوجه المقبل
لـ .Bridge Housing
إذا نجحت ،فسوف نتصل بك لتنظٌم ٌوم ووقت
مناسبٌن لك!
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فن المستأجر

”افعل ما تحبه وحب ما تفعله“ R.M -

المخزن الكامل
كارول من ٌاغونا أرسلت وصفتها الخاصة لبانكٌك! األمر بسٌط
للغاٌة!
المكونات
 1كوب دقٌق ذاتً التخمٌر مع
قلٌل من الملح
 1كوب من الحلٌب
بٌضة واحدة
 1ملعقة صغٌرة فانٌلٌا وزبدة
 1ملعقة كبٌرة سكر.

امزج كل شًء م ًعا فً وعاء.
توضع مقالة غٌر الصقة على نار متوسطة وتدهن المقالة بقلٌل من الزبدة.

كان راي مستأجر فً  Bridge Housingمنذ  7سنوات.
وقد استفاد من منحة The Bridge Housing Big
 Ideaفً العام  2015لبدء نادي فنً فً وحدة
 Strathfieldحٌث كان ٌعٌش .سوف ٌجتمع المستأجرون
أسبوعًٌا لتناول القهوة وصنع الفن .ومنذ ذلك الوقت انتقل
راي إلى جلٌبً وبدأ فً نادي فنً آخر .فٌما ٌلً بعض
األعمال الفنٌة التً أبدعها راي أثناء كوفٌد.19-

ٌمكنك معرفة أحدث األخبار والتحدٌثات والمعلومات التً توفرها  Bridge Housingبشأن
مسؤولٌات المستأجرٌن عبر اإلنترنت.
قم بزٌارة  .www.bridgehousing.org.auانضم إلى مجتمع  gnisBo egdirBعلى
اإلنترنت  -وسجل إعجابك بصفحتنا على موقع فٌسبوك وتابعها على حساب - Facebook
@BridgeHoussingAu

الجار الممٌز
هل لدٌك جٌران ٌبذلون ما فً وسعهم لبث طاقة إٌجابٌة فً المكان الذي تعٌش فٌه؟ هل ٌبذلون
جهودًا كبٌرة فً رفع القمامة أو إضفاء منظر جمالً على الحدائق والمناطق العامة؟

تُطهى الفطائر حتى ٌتحول لونها إلى الذهبً تُقلب لطهً الجانبٌن.
تزٌن بالصلصة الخاصة بك وإلٌك الفطائر المثالٌة جاهزة لصباح األحد مع العائلة.

ابدأ فً إنشاء حدٌقة األعشاب الخاصة بك
بفضل تبرٌد الطقس وقضاء المزٌد من الوقت فً المنزل ،حان الوقت المثالً
لبدء زراعة حدٌقتك العشبٌة فً المنزل.
عند بدء إنشاء حدٌقة ،من المهم التفكٌر فً بعض العناصر بما فً ذلك
 .1أٌن الضوء؟ تأكد من حصول الحافة أو العتبة على الكمٌة المناسبة من
ضوء الشمس
 .2ما األعشاب التً ستزرعها وأٌن؟ بمجرد أن تقرر األعشاب التً
ستزرعها ،حدد األعشاب التً ٌمكن وضعها معًا أو التً ٌجب فصلها.
ٌعتبر الرٌحان والنعناع من األعشاب األولى الرائعة التً ٌجب زراعتها
على الرغم من أن النعناع سٌحتاج إلى وعاء خاص به وإال سٌنمو هو
ولن تنمو األعشاب األخرى
 .3الحصول على التوازن الصحٌح  -تأكد من سقً األعشاب ،ولكن لٌس
كثٌرا وتأكد من وجود تصرٌف كافٍ ألي ماء زائد
ً

بإمكانك ترشٌحهم لجائزة ”الجار الممٌز“ ووضع أسمائهم فً السحب للفوز ببطاقة هداٌا
دوالرا.
بقٌمة 50
ً
ما علٌك سوى التواصل مع الفرٌق المجتمعً هاتفًٌا على الرقم  8324 0800أو عبر البرٌد
اإللكترونً إلى  community@bridgehousing.org.auوأخبرنا عن جارك ولماذا
ً
ممٌزا.
ٌستحق أن ٌكون

منحة األفكار الكبرى
هل لدٌك فكرة لربط مجتمعك مع بعضهم البعض ولكنك تحتاج إلى القلٌل من التموٌل؟
ٌمكنك تقدٌم طلب للحصول على  500دوالر من خالل منحة األفكار الكبرى لـ Bridge
ٌ .Housingمكن أن تربط فكرتك بٌن وحدتك أو وحدة المستأجرٌن اآلخرٌن فً المنطقة.
قد ترغب فً إنشاء مساحة اجتماعٌة لطٌفة للمستأجرٌن للتجمع
لتناول فنجان من الشاي ،أو تنظٌم حدث لٌوم  R U OKأو بدء
نادي الكتاب .األفكار ال حصر لها.
لمعرفة المزٌد ،اتصل بالفرٌق المجتمعً عبر البرٌد اإللكترونً
 ueggrgignisnisBodegdirB.enB.ogأو اتصل على الرقم
8324 0800

Bridgehousing.org.au

دوالرا
اربح 04
ً
ٌرجى إرسال مقاالً لنشره فً النشرة اإلخبارٌة القادمة .بإمكانكم
شاركة إحدى الوصفات أو نصائح للعناٌة بالحدائق أو اقتراحات صحٌة
أو أفكار للتغلب على الملل .وتأكد أن كل ما تفكر فٌه سٌكون مفٌدًا
لمجموعة .TAG
دوالرا.
ستفوز المشاركات المختارة بقسٌمة قٌمتها 04
ً
للمشاركة ،اتصل بالفرٌق المجتمعً
P: 02 8324 0800
برٌد إلكترونًcommunity@bridgehousing.org.au :

شكرا لكارول على مشاركتها وصفة البانكٌك اللذٌذة
ً
وراي على مشاركة أعماله الفنٌة الحٌوٌة

