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Noel Park Haber Bülteni 
Noel Park'ı Birlikte İyileştirmek 

Sonbahar 2022 
 

 

Modüler bir uzantıyı görüntülemek için yerinizi ayırtın! 

Yeni gösterim modüler uzantımızın, 164-183 N22 6XS, otoparkın arkasında. Sakinler artık 

önümüzdeki üç ila dört ay boyunca bunu görebilirler.  

Noel Parkı boyunca birçok eve takılacak olan modüler uzantının tam boyutlu bir kopyası, lavabo, 

banyo, tuvalet, radyatör ve açılabilir pencere içeren donanımlı bir banyo içerir. Ayrıca, sakinlerin 

evlerinin nasıl görüneceği hakkında daha iyi bir fikir vermek için sergilenen aletler (ekmek 

kızartma makinesi, su ısıtıcısı, mikrodalga fırın, buzdolabı dondurucu) dahil olmak üzere duvar 

ve taban üniteleri içeren donanımlı bir mutfak da bulunmaktadır.   

Modüler uzantıyı görüntülemek isterseniz, lütfen 07816 097 737 numaralı telefondan EQUANS 

Yerleşik İrtibat Görevlisi Hayley Cox ile iletişime geçin veya noelpark@haringey.gov.uk. Zaten 

randevu almış olan tüm sakinlere teşekkür ederiz! 

Aşağıda, Haringey Konseyi lideri Cllr Peray Ahmet ve yerel mahalle meclis üyeleri tarafından 

yapılan bir ziyaret sırasında çekilen uzantının birkaç fotoğrafı bulunmaktadır. 

mailto:noelpark@haringey.gov.uk
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Toplumsal Eğlence Günü!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ağustos'ta Haringey Konseyi, EQUANS ve 
Big Local, Noel Park'ta yılın ikinci topluluk 
eğlence gününe ev sahipliği yaptı. 
  
Gün, bouncy kaleleri, sumo takımları, 
dondurmalar, yüz ressamları ve partiyi devam 
ettirmek için bir DJ gibi çeşitli aktivitelerle 
doluydu. Etkinlik, gün boyunca katılan 
yüzlerce yerel sakinle oldukça başarılı oldu. 
Umarız herkes harika bir gün geçirir.  
 
Etkinliği destekleyen tüm güzel gönüllülere 
teşekkür etmek istiyoruz - kabarık kalelere 
yardım edenler de dahil olmak üzere Alex 
Collins'e tüm ekipmana güç sağlamak için 
büyük jeneratörü tedarik ettiği için çok özel bir 
teşekkür ederiz.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Yeni Ekip Üyeleri 

Yakın zamanda ekibimize iki yeni üye katıldı. 
Mark Gibson yeni EQUANS Proje Müdürü 
olarak atandı ve Lyn Rutherford yeni Yerleşik 
olarak katıldı İrtibat Görevlisi. Noel Park büyük 
işler programı hakkında herhangi bir sorunuz 
varsa, lütfen doğrudan onlarla iletişime geçin. 

Mark Gibson 
Proje Yöneticisi                       
Mark.Gibson1@equans.com    
07976 668 764  

 
    

               

      Lyn Rutherford     
      Yerleşik İrtibat Görevlisi  
      Lyn.Rutherford@equans.com 
      07767 648 158  
 
 
 
 

Büyük İşler Programı Güncellemesi 
  
Son bültenimizde vurgulandığı gibi, şimdi evlere 
yeni modüler uzantılar kurmak için çalışmaya 
başlamaya hazırız. Morley Caddesi, Farrant 
Caddesi ve Moselle Caddesi. İlk kurulumlar 
Kasım ayında gerçekleşecek ve tüm çalışmaların 
gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması 
bekleniyor.  
 
Tesisler için Gladstone Caddesi, Haringey 
Konseyi'nin Planlama departmanından planlama 
izni almanın son aşamalarındayız. Herhangi bir 
çalışma gerçekleşmeden önce bölge sakinleriyle 
doğrudan iletişim halinde olacağız.  
 
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen iletişime geçin:  
07816 097 737 veya noelpark@haringey.gov.uk 
 
100'den fazla ev, bölge genelinde elektrik ve diğer 
mekanik iyileştirmeleri tamamladı ve uzantıların 
kurulumundan önce Gladstone Bulvarı'nda daha 
fazla araştırma çalışması yapıldı. 
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Görüşlerinizi istiyoruz! 

Tüm çalışmalarımızın sakinlerimizin ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılamasını sağlamak için 
istekliyiz. Konsey tarafından üstlenilen 
çalışmaları olan tüm hanehalkları bir geri 
bildirim anketi almış olmalıdır. Geri bildiriminiz, 
çalışmalarımızı geliştirmemizi sağladığı için 
inanılmaz derecede önemlidir. Sizden 
gerçekten haber almak istediğimiz için 
sakinleri anketi doldurmaya teşvik ediyoruz. 
Tamamlanması sadece birkaç dakika 
sürecektir.   
 
Anketi tamamlamayı tercih ederseniz 
çevrimiçi, ziyaret edin: 
forms.office.com/r/q089nB6YrA 
 
   

Birlikte Çalışmak 

Noel Park'taki çalışmaların yerel toplumun 
ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için 
bölge sakinleriyle ortak çalışmaya kararlıyız.   

Bu hedefe ulaşmaya yardımcı olmak için, 
önümüzdeki haftalarda, çalışmaların nasıl 
ilerlediğine dair tavsiye ve geri bildirim 
sağlayacak Noel Park Büyük İşler 
Yönlendirme Grubu'nu başlatacağız.   

Grup, altı ila sekiz haftada bir, hafta içi bir 
akşam yaklaşık bir saat boyunca toplanacak. 

Yönlendirme Grubuna katılmak için altı 
belediye kiracısı ve üç kiracı arıyoruz ve 
Gladstone Caddesi'nden birkaç katılımcımız 
olduğu için Moselle Caddesi ve Farrant 
Caddesi'nden gönüllülerden haber almak için 
özellikle istekliyiz. 

İlgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin: 
noelpark@haringey.gov.uk  

 
 
 
 
 

 
 
 

Haringey Eserleri  
 
Noel Parkı büyük işler programı sırasında 
sakinlerin istihdama desteklenmesini 
sağlamaya kararlıyız. Haringey sakinlerinin iş 
bulmalarına yardımcı olmaya adanmış bir 
hizmet olan Haringey Works aracılığıyla, yerel 
büyük işler ekibine katılmak üzere altı yerel 
çırağı işe aldık.  
 
Çıraklar James ve Tairone 
(sağda), yüklenicimiz 
EQUANS'ın yanında 
çalışıyor ve şantiye 
yönetimi ile ilgili becerileri 
öğreniyorlar. Tairone, Wood 
Green'de doğdu ve büyüdü. 
 
Christine ve Michelle, bölge 
sakinlerinin programla ilgili sorularını 
yanıtlamaya yardımcı olmak için müşteri 
hizmetleri ekibine çırak olarak katıldı. Her ikisi 
de o zamandan beri tam zamanlı iş bulmaya 
devam etti.  Haringey'de işe alınan tüm 
çıraklara Londra Yaşam Ücreti ödenir. 
 
Haringey Konseyi'nde Ev İnşası, Yer Yapımı 
ve Geliştirme Kabine Üyesi Cllr Ruth Gordon 
şunları söyledi: 
 
"Gençlerin yetenekli ve daha iyi ücretli işlerde 
çalışmalarına yardımcı olmaya kararlıyız. 
Haringey Works, kariyer tavsiyeleri sağlamak 
ve sakinleri potansiyel işverenlerle 
ilişkilendirmek için kurulmuştur. Konsey 
ayrıca, Haringey sakinlerini istihdam etmek 
için çıraklık ve taahhütlerin sözleşmelerine 
dahil edilmesini sağlar. Yerel işletmelerle 238 
milyon sterlinlik konsey sözleşmesi yatırımı 
yaptık. Haringey Works, konseyin topluluk 
serveti oluşturma stratejisinin bir parçasıdır. 
İlçe, Haringey'deki yetenekli gençlerden 
yoksun değil ve bu nedenle mümkün 
olduğunca çok kişinin potansiyellerine ulaşma  
şansı bulmasını sağlamak istiyoruz." 
 
İnşaat alanında kariyer yapmakla 
ilgileniyorsanız, Haringey Works istihdam 
sayfasını ziyaret edin:  
haringey.gov.uk/jobs-and-training/haringey-
works  
 

https://forms.office.com/r/q089nB6YrA
mailto:noelpark@haringey.gov.uk
https://www.haringey.gov.uk/jobs-and-training/haringey-works
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Sahte arayanlara dikkat edin! 
 
Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Tüm 
Haringey çalışanları ve yüklenicilerimiz 
EQUANS (daha önce Engie olarak 
adlandırılmıştır) fotoğraflı kimlik kartları 
taşımakla yükümlüdür ve genellikle sizi ziyaret 
etmeden önce randevu alacaklardır. 

Kimliği olmayan bir arayan alırsanız, girişini 
reddedin. 

Arayanlarla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, 
lütfen 0781 609 7337 numaralı telefondan 
bizimle iletişime geçin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
İletişime geçme 

Evinizdeki büyük işlerin planları veya programı 
hakkında bir sorunuz varsa, lütfen Haringey 
Konseyi ekibimizle iletişime geçin. da 
noelpark@haringey.gov.uk veya onları arayın 
0781 609 7737.  
 
Çalışma saatlerimiz içinde (Pazartesi'den 
Cuma'ya 08:00 - 17:00) acil bir sorunuz varsa, 
lütfen 0781 609 7737 numaralı telefondan 
veya çalışma saatleri dışında 0776 850 3591 
numaralı telefondan EQUANS'ın Yerleşik 
İrtibat Görevlisi Hayley Cox ile iletişime geçin.  
 
Web sitemiz Noel Park Projesi hakkında en 
son bilgilere sahiptir:  
haringey.gov.uk/housing/council-
tenants/repairs/noel-park-major-works-
programme  

 

Bir sohbet için bırakın! 
 

Her hafta sakinler için açılış oturumları düzenleyeceğiz ve sizi görmeyi çok isteriz! 

 

92 Gladstone Avenue, Haringey, N22 6LH adresine uğrayabilirsiniz: 

 

• Her Cuma, 11:00 – 13:00 

• Her Çarşamba, 17:00 – 19:00 
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