
ي  اح حول إعادة خدمات منازل هارينج  ي سيتم عقدها حول االقتر
تحت سيطرة Homes for Haringeyاالستشارات التر

ي   بشكل مباش   Haringeyبلدية هارينج 

ن الموافق  ين أول  17الموافق   األحد أغسطس / اب اىل يوم  23من يوم االثني  2021أكتوبر / تش 

ي  وهي منظمة إدارية يطلق    Homes for Haringeyخدمة منازل هارينيجي  2016في عام    Haringeyلقد أنشأت بلدية هارينج 

مسكن تملكه البلدية بشكل    5,000منزل مؤجر وعائد للبلدية و 15,000تعمل على إدارة وصيانة   (ALMO)عليها اسم ارمز لينجث  

خالل السنوات الخمس عشر    Homes for Haringeyبه خدمة منازل هارينجي  كامل. ونحن فخورون حول العمل الذي قامت 

ونعتقد بأنه    2032منزل جديد تعود ملكيته الى البلدية قبل حلول عام  3,000 ومع التزام البلدية ببناء الماضية. وعلى الرغم من ذلك 

 إلسكان تحت إدارة البلدية المباشرة.  يعتبر هذا الوقت بأنه الوقت الصحيح الستشارة السكان حول إعادة خدمات ا

ونود موائمة خدمات صيانة وإدارة المساكن على نحو وثيق وقريب من التسليم المباشر للمنازل الجديدة. ونود أيضا دمج خدمات   

يد من الخدمات  األخرى التي تقدمها البلدية لتلبية احتياجات السكان بطريقة افضل. ولقد تم دمج العد األماميةاإلسكان والخدمات 

 لتوفير المزيد من الوضوح والبساطة وللمساعدة في حل المشاكل التي يعاني منها السكان بطريقة سريعة وسهلة.  

استنادا على األسباب األربعة الرئيسية وهي : المساءلة   Homes for Haringeyونحن نقترح بإعادة طرح خدمات منازل هاريجني 

قيمة مقابل المبالغ المالية المدفوعة وتحسين الخدمات. وسنشرح هذه األسباب بمنتهى التفصيل في  الواضحة والخدمات المدمجة وال

 تغييرات.   أية إجرائناقبل   آرائكمهامة جدا بالنسبة لنا ونحن نرغب سماع  آرائكمقسم الحق من هذا الكتيب. وتعتبر 

بأن يقوم باستشارة المستأجرين وأصحاب العقارات حول   2021في شهر تموز / يوليو    Haringeyولقد قرر مجلس بلدية هارينجي 

فيما يتعلق بإدارة المساكن. ويمكنكم قراءة نسخة من األوراق المتعلقة بمجلس البلدية عن طريق زيارتكم  إجراؤهاالتغييرات المقترح 

  www.minutes.haringey.gov.uk/mgAi.aspx?ID=68662 .الموقع اإللكتروني التالي:  

عن طريق:   آرائكم  إبداء ويمكنكم 

 باستخدام المغلف المجاني المرفق بطي االستبيان  إرسالهاالستبيان وإعادة  إكمال •

  proposal-www.haringey.gov.uk/hfh لتالي: عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني ا اإلنترنتاالستبيان عبر  إكمال •

  hfhproposal@haringey.gov.uk عبر البريد اإللكتروني التالي:  وإرسالها مالحظاتك   إبداء •

سبتمبر / أيلول أو في يوم األربعاء الموافق   6في يوم االثنين الموافق   آرائك وإبداءكة اإللكترونية حضور احد فعاليات المشار •

. وللحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية  2021أكتوبر / تشرين أول   2سبتمبر / أيلول أو في يوم السبت الموافق   22

  proposal-www.haringey.gov.uk/hfhاإللكتروني التالي:  المشاركة في هذه الفعاليات ، فيرجى منك زيارة الموقع

واذا رغبت االطالع على المواد المتعلقة بھذا االقتراح على ھیئة أخرى أو مترجمة الى لغة أخرى ، فیرجى منك التواصل مع  
الفریق عن طریق مراسلتھ على البرید اإللكتروني التالي:   hfhproposal@haringey.gov.uk أو االتصال على رقم الھاتف  

.2021 أكتوبر / تشرين أول  17الموافق   األحدجميع اآلراء قبل حلول يوم   إرسالويتوجب 

 واقتراحاتنا    أهدافنا

وتقديم   Homes for Haringeyاتفاقية إدارة المنازل المبرمة مع منازل هارينجي  إنهاء  Haringeyتقترح بلدية هارينجي 

 الخدمات اإلسكانية بشكل مباشر عبر البلدية ، مما يعني بأنه:  

 سيستمر اعتبار البلدية بأنها المالك الفعلي للمسكن الذي تعيش فيه   •

   اآلنذي تقوم به فع مبالغ اإليجار أو رسوم الخدمات على النحو ال سيتوجب عليك االستمرار بد •

 أعمال التصليحات على منازلك وتقديم المساعدة اليك   وإجراءسيقوم نفس الموظفون بإدارة   •

سترد البلدية على نحو مباشر على جميع طلبات الحصول على الخدمات وكذلك الرد على الشكاوي   •

 سيعمل موظفو اإلسكان على نحو وثيق مع موظفي البلدية اآلخرين   •

ونحن نقترح إجراء هذه التغييرات لضمان تحقيق األسباب األربعة الرئيسية التالية وهي:  

 المساءلة الواضحة   .1

http://www.minutes.haringey.gov.uk/mgAi.aspx?ID=68662
http://www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
mailto:hfhproposal@haringey.gov.uk
http://www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
mailto:hfhproposal@haringey.gov.uk


 
 

 

مستأجر . ومنذ حدوث مأساة حريق مبنى جرينفيل   20000ة بأنه المالك القانوني للمنازل التي يعيش فيها ما يزيد عن  تعتبر البلدي 

فلقد زاد التركيز على مسؤولياتنا القانونية ولقد ساهمت قواعد سالمة المباني الجديدة بأن تجعل البلدية هي    Grenfell Towerتاور 

الى قيام الجهات التنظيمية في اإلسكان   ألمور. وسيساعد تنفيذ تشريعات اإلسكان الصارمة الجهة المسؤولة عن تحقيق هذه ا

على جميع أصحاب العقارات التي يقومون بتأجير مساكنهم   –التي كان يتم القيام بها في السابق  –التفقدية   األعمالالمجتمعي بإجراء 

حيث أننا نرغب بأن نتحمل المسؤولية المباشرة حول كيفية إدارة منازلنا.   لصالح البلدية. وتتعامل البلدية مع هذا األمر بمنتهى الجدية 

الشخصيات   إعالم كبار الموظفين في البلدية من وسنتأكد من توفير المصادر واإلدارة المناسبة لتنفيذ هذه الخدمات وسنتأكد من قيام 

 السياسية التي يتم انتخابها بشكل واضح حول كافة األمور التي نواجهها.  

بمنتهى الجدية ، ونود أن نظهر مدى التزامنا وتحملنا لهذه   اإلسكانيبدورها بصفتها المالك   Haringeyتقوم بلدية هارينجي و

ك عن طريق تولينا زمام السيطرة المباشرة على جميع المساكن الخاضعة للبلدية. ويعتبر الجزء  جميع السكان وذل  أمامالمسؤولية 

حول كيفية إدارة وصيانة منازلهم.  ونود أن نعمل   آرائهم بإبداء الرئيسي المتعلق بالقيام بهذه المهمة هو تشجيع السكان بأن يقوموا 

الحوار المباشر بينك وبين الموظفين العاملين   وإلجراءرايك   إبداءك على ونتعاون مع السكان في تصميم وخلق طرق جديدة تساعد

في البلدية والشخصيات السياسية التي يتم انتخابها. وسيتماشى هذا األمر مع كيفية تفاعل البلدية وتواصلها مع كافة المجتمعات في  

 تصميم وتقديم الخدمات .   المقاطعة لتتمكن من المشاركة على نحو فعال وحقيقي في كيفية  أرجاءجميع 

 دمج الخدمات   .2

تنظر البلدية الى فكرة إعادة قيامها بالخدمات اإلسكانية بأنها فرصة لدمج الخدمات اإلسكانية مع الخدمات األخرى التي يعتمد عليها 

 السكان في حياتهم اليومية.  

الت واألشخاص البالغين الضعفاء المعرضين للخطر  والسليم من ضمان حصول العائ  األمن على سبيل المثال: يساعد توفير المنزل 

ويستطيع موظفو اإلسكان توفير المساعدة الالزمة الى األشخاص الذين  الى الرعاية والمساعدة التي يحتاجون الحصول عليها. 

طيع أيضا التفكير  يعانون من العنف المنزلي أو السلوك المعادي للمجتمع وبأن يحصلوا على الدعم الالزم اليهم بسرعة. وقد تست 

 األخرى التي ستتم فيها االستفادة من دمج خدمات اإلسكان مع الخدمات األخرى.   باألمثلة

 ولقد بدأنا بالتعرف على مجموعة متنوعة من الفرص المتعلقة بتقديم المساعدات الى السكان الناجمة عن دمج الخدمات:  

 ن يعيشون بمفردهم عندما يتم تهديدهم بخطر تعرضهم الى التشرد.  تقديم المساعدة الالزمة الى العائالت واألشخاص الذي  •

 والسلوك المعادي للمجتمع التي يتم ارتكابها في المباني العائدة للبلدية اإلجرامية محاربة األنشطة  •

 المحافظة على نظافة المباني وجمع القمامة وقص العشب وإدارة المساحة المخصصة للعب األطفال بشكل جيد   •

 التحسينات والمحافظة على سالمة المباني   وإجراء عمليات التصليحات إجراء  •

 في تنفيذ القرارات   وإشراكهماستشارة السكان  •
 

 تقديم الخدمات ذات الجودة مقابل المبالغ النقدية المدفوعة لقائها   .3

التكاليف عليكم. فعلى سبيل المثال سيؤدي وجود  سيؤدي قيام منظمة منفصلة بإدارة األمور المتعلقة بمنازلكم الى الحاق المزيد من 

جميع األمور التي تقوم   فرق منفصلة للمساعدة في تكنولوجيا المعلومات أو شؤون الموظفين وكذلك وجود فريق البلدية الذي يراقب 

ى التخلص من  وسيؤدي دمج خدمات اإلسكان مع خدمات البلدية األخرى ال   .Homes for Haringeyبها خدمة منازل هارينجي 

تكرار اإلجراءات والحفاظ على الوقت والجهد والطاقة. ونعتقد بأنه سيؤدي إجراء الخدمات على نحو داخلي أي ضمن البلدية نفسها  

 في تحسين المنازل والمباني.    إنفاقهاالى تقديم خدمات اكثر كفاءة وسيساعد أيضا في الحفاظ على المزيد من المبالغ المالية التي يمكن 

 حسين الخدمات  ت .4

ترغب البلدية بتحسين النتائج التي يحصل عليها السكان فيما يتعلق بخدمات اإلسكان وجميع الخدمات األخرى التي تقدمها البلدية ،  

وسيساعد دمج خدمات    وكذلك ترغب البلدية الى تقديم المساعدات الالزمة الى األفراد والعائالت والمجتمعات على نحو اكثر كفاءة.

تحت سيطرة البلدية في مقدرتنا على دمج الخدمات التي نقدمها وفي تطوير   وإعادتها Homes for Haringeyل هارينجي مناز

منظمتنا ، على سبيل المثال: عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة على نحو جيد وعن طريق مساعدة موظفينا بالعمل باستخدام  

تقديم الخدمات اإلسكانية الى زيادة  السكان ومشاركة السكان في التعاون في إعادة  آراء وية وسائل جديدة. ونحن نؤمن بأنه ستؤدي تق

المزيد من المعلومات حول كيفية   إلعالمكمستويات رضى العمالء على الخدمات التي نقدمها. وسنتواصل معك مرة أخرى 

 حول طريقة إدارة الخدمات في المستقبل.  مشاركتك حيث أننا بدأنا في تطوير ووضع طرق جديدة ليشارك فيها السكان 



 
 

 

---- 

 استبيان االستشارة  

ي   وآرائكتفاصيلك الشخصية  حات المتعلقة بإعادة خدمات منازل هارينج  بشكل مباش    Homes for Haringeyحول المقتر

ي    Haringeyتحت سيطرة بلدية هارينج 

 

 باستخدام المغلف المجاني المرفق بطي االستبيان  إرسالهاالستبيان وإعادة  إكمال •

  proposal-www.haringey.gov.uk/hfh عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني التالي:  اإلنترنتاالستبيان عبر  إكمال •

  hfhproposal@haringey.gov.uk الي: عبر البريد اإللكتروني الت  وإرسالها مالحظاتك   إبداء •

سبتمبر / أيلول أو في يوم األربعاء الموافق   6في يوم االثنين الموافق   آرائك وإبداءحضور احد فعاليات المشاركة اإللكترونية  •

. وللحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية  2021تشرين أول   أكتوبر /  2سبتمبر / أيلول أو في يوم السبت الموافق   22

  proposal-www.haringey.gov.uk/hfhالمشاركة في هذه الفعاليات ، فيرجى منك زيارة الموقع اإللكتروني التالي: 

بهذا االقتراح على هيئة أخرى أو مترجمة الى لغة أخرى ، فيرجى منك التواصل مع   واذا رغبت االطالع على المواد المتعلقة

 أو االتصال على رقم الهاتف   hfhproposal@haringey.gov.uk  الفريق عن طريق مراسلته على البريد اإللكتروني التالي: 

xxxxx xxxxxxx 

 .2021 أكتوبر / تشرين أول  17الموافق   األحدجميع اآلراء قبل حلول يوم  إرسال  ويتوجب 

   آرائك 

 المعلومات المتعلقة بك  

 اسمك  

 عنوانك 

 :  أنت

 مستأجر مؤمن لمسكن عائد للبلدية   -
 مستأجر وساكن في المسكن   -

 مستأجر وغير ساكن في المسكن   -
 مستأجر غير مؤمن لمسكن عائد للبلدية   -

 أخرى )يرجى التحديد(   -

 المساءلة الواضحة  

ى الخدمات اإلسكانية مما سيساعد على تحمل البلدية المزيد من  هل توافق بان تسيطر البلدية سيطرة مباشرة عل .1

 سكانية؟  بقوة فيما يتعلق بالخدمات اإل آرائهم المسؤولية اتجاه السكان ولضمان تعبير السكان عن 

 أوافق بشدة 

 أوافق 

 ال اعرف 

 أعارض

 أعارض بشدة 

 أدناه أخرىمالحظات  أية إضافةيرجى منك شرح السبب أو 
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  الخدمات المدمجة  

هل توافق بأنه سيؤدي جلب الخدمات اإلسكانية ووضعها تحت سيطرة البلدية بشكل مباشر الى مساعدة البلدية في تلبية   .2

 بطريقة افضل؟  احتياجات السكان 

 أوافق بشدة 

 أوافق 

 ال اعرف 

 أعارض

 أعارض بشدة 

 أدناه أخرىمالحظات  أية إضافةيرجى منك شرح السبب أو 

 
 
 
 

 

 تقديم الخدمة ذات الجودة مقابل المبالغ المالية المدفوعة لقائها  

 هل توافق بأنه يتوجب تقديم الخدمات اإلسكانية الداخلية ذات الجودة العالية مقابل األموال التي دفعها لقائها؟    .3

 أوافق بشدة 

 أوافق 

 ال اعرف 

 أعارض

 أعارض بشدة 

 أدناه أخرىمالحظات  أية إضافةيرجى منك شرح السبب أو 

 
 
 
 

 

  تحسين الخدمات 

هل توافق بأنه سيؤدي دمج الخدمات اإلسكانية والخدمات األخرى التي تقدمها البلدية في تحسين الخدمات والنتائج التي   .4 

 يحصل عليها السكان؟  

 أوافق بشدة 



 
 

 

 أوافق 

 ال اعرف 

 أعارض

 أعارض بشدة 

 أدناه أخرىمالحظات  أية إضافةيرجى منك شرح السبب أو 

 
 
 
 

 

 مستقبل الخدمات اإلسكانية  

 السؤال الخامس  

في الوقت   Homes for Haringeyهل توافق بأنه يتوجب على البلدية أن تنقل الخدمات اإلسكانية التي تقدمها منازل هارينجي 

 الحالي ووضعها تحت سيطرة البلدية بشكل مباشر؟  

 أوافق بشدة 

 أوافق 

 ال اعرف 

 أعارض

 أعارض بشدة 

 أدناه أخرىمالحظات  أية إضافةيرجى منك شرح السبب أو 

 
 
 
 

 

 المشاركة في مستقبل الخدمات اإلسكانية  

 السؤال السادس  

هل ترغب بأن يتم التواصل معك حول كيفية المشاركة في مساعدة البلدية في تخطيط وتنفيذ التحسينات المستقبلية في الخدمات  
 اإلسكانية؟  

 المزيد من المعلومات حول كيف يمكنني المشاركة في هذا األمر   إخباري يرجى منك  –نعم 

 الحالي   لست مهتما بالمشاركة في هذه األمور في الوقت  أنا –ال 

 

المزيد من المالحظات فيرجى منك   بإبداءاذا كنت تحتاج الحصول على المزيد من المساعدات أو الدعم للمشاركة أو اذا كنت ترغب 

 ذكرها فيما يلي:  



 
 

 

 
 
 
 

 

 عنوان البريد اإللكتروني:  

 رقم الهاتف 

 

 

 

 نموذج مراقبة المساواة 

تشير مراقبة المساواة على الممارسات المتبعة في جمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بالسكان الذين يعيشون في المساكن العائدة  

وبموجب ما   للبلدية والخصائص المحمية العائدة لمستخدمي الخدمات بهدف قياس مستوى أداء وكفاءة المساواة في تقديم خدماتنا.  

والتحويل الجنسي والزواج الشرعي    واإلعاقةتشتمل الخصائص المحمية على العمر  واة الصادر في عام ورد في قانون المسا 

والزواج المدني والحمل واألمومة والعرق أو األقلية و الدين أو االعتقاد والجنس أو الميول الجنسية. وعلى الرغم من عدم ذكر هذه  

الجسيمة   اآلثار ندرك أيضا  Haringeyما ورد في القانون ، فإننا في هارينجي  الخاصية بصفتها احد الخصائص المحمية بموجب

الصفة االجتماعية   بإدراجوالممتدة الناجمة عن اعتبار احد األشخاص من ذوي الدخل المنخفض أو المحدود وتلتزم بلدية هارينجي 

 . المالية باعتبارها ضمن الصفات والخصائص المحلية المحمية العائدة للسكان

السياسات واألنشطة على المجتمعات المختلفة   تأثيريساعدنا القيام بجمع وتحليل واستخدام المعلومات المتعلقة بالمساواة في فهم كيفية 

هذا النموذج   بإكمالوكذلك مساعدتنا في التعرف على جوانب عدم المساواة التي يتوجب علينا معالجتها.  وسنكون شاكرين اذا قمت 

الينا.  وسيتم االحتفاظ بالمعلومات التي تكتبها في هذا النموذج بمنتهى السرية وسيتم استخدامها لخدمة األهداف   ه إرسال وإعادة 

 المذكورة أعاله فقط.  

 يرجى اختيار فئة عمرية واحدة  العمر  .1

 عاما   اقل من 

 عاما   21الى  17ما بين 

 عاما   29الى  22ما بين 

 عاما   39الى 30ما بين 

 عاما   49الى  40ما بين 

 عاما   59الى  50ما بين 

 عاما   74الى  60ما بين 

 عاما   75اكبر من 

  افضل عدم القول 

 

 فئة واحدة لوصف جنسك على افضل وجه:  يرجى منك اختيار ما هي افضل طريقة لوصف جنسك؟  .2
 ذكر  

 أنثى 

 )يرجى التحديد(   _____________ استخدم مصطلح اخر 

 القول افضل عدم 



 
 

 

 

هل تعتقد بأنك متحول جنسيا؟ )التحول الجنسي هو المصطلح العام الذي يصف األشخاص الذين يعتبر جنسهم الحالي بأنه   .3

يرجى منك  ليس نفس الجنس الذي تمت والدتهم فيه أو األشخاص الذين ال يشعرون بالراحة بالجنس الذي تمت والدتهم فيه( 

 اختيار فئة واحدة فقط:  
 نعم

 ال

 عدم القول افضل 

 

يتم اعتبار الشخص بأنه شخص معاقا اذا كان يعاني  بموجب ما ورد في قانون المساواة الصادر في عام اإلعاقة:  .4

اليومية   بأنشطتهالشخص من عجز عقلي أو عجز جسدي والذي يؤثر بشكل جسيم وطويل األمد على مقدرته على القيام 

  االعتيادية. 
 

 يرجى منك اختيار إجابة واحدة فقط  أ. هل تعتبر نفسك شخصا معاقا؟  
  نعم

  ال

  افضل عدم القول 

 

حول فئات العجز التالية المنطبقة عليك ، ويمكنك اختيار اكثر من   إخبارناب. اذا كنت تعتبر نفسك شخصا معاقا ، فيرجى منك 

 إجابة واحدة:  

 العجز البصري  

 العجز الجسدي  

 تخدم للغة اإلشارة  الصمم / مس

 العجز السمعي  

 المشاكل العصبية  مشاكل في الصحة النفسية / مشاكل تتعلق بالتوتر والضغط النفسي / صعوبات التعلم / 

 المشاكل الصحية طويلة األمد / العجز غير الظاهر  

  يرجى التحديد  

  افضل عدم القول 

 يرجى منك اختيار افضل عبارة تشرح مجموعتك العرقية  األقلية:  .5
   بريطاني    آسيويأو  آسيوي 

 بنغالديشي 

 صيني 

 هندي 

 باكستاني 

  أخرى )يرجى التحديد أدناه(   آسيويةأي خلفية 
 

 عربي أو مجموعة عرقية أخرى  



 
 

 

 عربي أو عربي بريطاني  

 __________________ أي مجموعة عرقية أخرى ، يرجى التحديد 

 

 اسود أو اسود بريطاني  

   أفريقي

 كاريبي 

 __________________ سوداء أخرى ، يرجى التحديد   أقليةأي 

 

 مختلط  
   وآسيوي أبيض 

   أفريقيابيض واسود 

 ابيض واسود كاريبي  

 __________________ مختلطة أخرى ، يرجى التحديد أقليةأي 
 

 ابيض  

 بريطاني

 ايرلندي  

 غجري  

 __________________ بيضاء أخرى ، يرجى التحديد  أقليةأي 
 

 ابيض اخر  

 غجري  

 روماني  

 كردي  

 __________________ أي خلفية بيضاء أخرى ، يرجى التحديد 

 _______________________ افضل أن اصف نفسي على النحو التالي: 

  افضل عدم القول 

 

 يرجى منك اختيار عبارة واحدة فقط  كيف يمكنك وصف ميولك الجنسية؟  .6
   اآلخر أميل الى الجنس 

 أميل الى كال الجنسين  

 مثلي الجنس  

 مثلية الجنس  

 افضل عدم القول 

 _______________________ استخدم مصطلح اخر )يرجى التحديد(

 



 
 

 

 يرجى منك وضع عالمة صح على العبارة المناسبة  الدين: ما هو دينك؟  .7
 ملحد  

 هندوسي  

 راستفيان 

 بوذي  

 يهودي  

 سيخ 

 والكاثوليكية والبروتستانت وكافة الطوائف المسيحية األخرى(   اإلنجليكيةمسيحي )بما في ذلك الكنيسة 

 مسلم  

 افضل عدم القول 

 _______________________ افضل أن اصف نفسي على النحو التالي: 

 ال اعتنق أي ديانة  

 

 حامل ؟   أنت يرجى منك اختيار عبارة واحدة فقط ، هل الحمل واألمومة:  .8
  نعم

  ال

 افضل عدم القول 

 

   اثنى عشر شهر؟ طفل في اخر   بإنجابهل قمت 

  نعم

   ال

  افضل عدم القول 

 

 يرجى منك اختيار العبارة التي تصف وضعك على افضل وجه  الزواج الشرعي والزواج المدني، . 

 اعزب  

 متزوج  

 أعيش في نفس المنزل مع شخص اخر  

 الشراكة المدنية  

 منفصل  

 مطلق  

  ارمل  



 
 

 

 افضل عدم القول 

  تفضل استخدامها  يرجى منك اختيار عبارة واحدة تعكس اللغة التي ما هي اللغة التي تفضل استخدامها ؟  .9
 األلبانية 

 العربية  

 البلغارية 

 اإلنجليزية  

 الفرنسية  

 اليونانية 

 الكردية  

 البولندية  

 البرتغالية 

 الرومانية  

 الصومالية  

  اإلسبانية

 التركية  

 التوي  

  اليديشية

 __________________________________أي لغة أخرى )يرجى التحديد( 
 

 الينا.   إرسالهلهذا االستبيان وإعادة  إكمالكنود أن نشكرك على 


