ساکن عزیز،
همانطور که می دانید ،هیئت مدیره سازمان مدیریت اجاره مسکن کنسینگتون و چلسی ) (KCTMOبه اتفاق آرا موافقت کرده اند که
مدیریت مسکن را به شورای کنسینگتون و چلسی برگردانند.
این بدان معنی است که مسئولیت نگهداری و تعمیرات ،مراقبت از امالک شما و اجرای خدمات روزانه بر عهده این شورا خواهد
بود.
ما می خواهیم بسیار شفاف باشیم ،این تنها یک اقدام موقت است – مسئولیت شورا دائمی نیست .این شورا خدمات خود را مادامی
اجرا و اصالح خواهد کرد که شما ،ساکنین ،تصمیم می گیرید که چگونه خانه های خود را در آینده مدیریت کنید .ما می دانیم این
مهم ترین جنبه برای شماست  -و می خواهیم با جوامع کار کنیم تا مشاوره درست و معنی داری را به شما ارائه دهیم.
در عین حال ،ما در در بررسی فوریتی و دقیق از تمام عملیات  KCTMOاز جمله بهداشت و ایمنی ،امور مالی ،تعمیرات و خدمات
مدیریت امالک پیشرفت خوبی داشته ایم .ما از زمان تصدی مدیریت جدید شورا ،این موضوع را در اولویت قرار داده ایم و معتقدیم
که این امر پس از فاجعه آتش سوزی  Grenfellضروری است .ما پس از تکمیل این بررسی ها ،نتایج آنها را با شما به اشتراک می
گذاریم و هر جا که الزم باشد تغییرات و اصالحات الزم را انجام می دهیم.
گفتن این مسئله حائز اهمیت است که هرچند  KCTMOدیگر در مدیریت خانه های شما دخالت نخواهد کرد ،همچنان به عنوان یک
نهاد قانونی وجود دارد تا بتوان مدیران آن را در دادرسی های قانونی جنایی یا مدنی که ممکن است در آینده برگزار شود برای
پاسخگویی فراخواند .این راه برای جلوگیری از پاسخگویی  KCTMOنیست.
ما در طول چند هفته و چند ماه آینده که تغییرات مهمی در آینده مسکن در منطقه صورت می گیرد ،به روزرسانی های الزم را انجام
می دهیم.
با بهترین آرزوها برای شما،
کلر کیم تیلور اسمیت
معاونت شورای کنسینگتون و چلسی
داگ گولدرینگ
مدیر عامل مدیریت مسکن

