تیم محله
النکاستر غرب

 ۲۶ژانویه ۲۰۱۸
روز ایدههای النکاستر غرب همین شنبه است

تعدادی از آرشیتکتهای برتر کشور آماده میشوند روز شنبه در برنامه
"روز ایدههای النکاستر غرب " به نظرات ساکنین گوش کنند .آنها به آنچه
که مردم برای آینده این محل میخواهند و آنچه که نمیخواهند گوش
داده و از این ایدهها برای شکل دادن به طرحهای پیشنهادی خود برای
آینده محل استفاده خواهند کرد.
برنامه این روز که توسط انجمن ساکنین النکاستر غرب هماهنگ شده ،در ساعت
 ۱۱:۰۰صبح در مرکز تفریحی در خیابان سیلچستر روود شروع و تا ساعت ۱۶:۰۰
ادامه خواهد یافت .در هر موقع از این برنامه میتوانید بیائید .دیدن شما در این روز
مایه خوشحالی است.
عالوه بر فرصت بیان خواستهها و ناخواستههای شما ،میتوانید در یکی از
جلسات رایگان مرکز تفریحی شرکت کنید .ساکنین میتوانند ورزشی جدید
امتحان کنند ،ماساژی آرامشبخش بگیرند ،یا با امکانات عالی مرکز شامل استخر
شنا و بدنسازی تمرین کنند .مجموعهای از فعالیتهای مختلف هم برای کودکان
فراهم خواهد بود مانند نقاشی روی صورت ،هنر و کاردستی ،و محل بازی کودکان
برای اطالعات بیشتر ،لطفا به  steve.jacobs@rbkc.gov.ukایمیل بزنید.
استیو میگوید
واقعا چشم انتظار دیدن همه در
برنامه روز ایدههای النکاستر غرب
هستم .در اثر کار با انجمن ساکنین
النکاستر غرب و اینهمه افراد با
استعداد دستاندرکار این برنامه،
سبب میشود بدانم که این فرصتی
با شکوه برای تعیین نمای آتی این
محل خواهد بود.
مایلم از همه ساکنینی که از وقت
خود گذشتند و به درب خانهها رفتند
تا درباره این برنامه با ساکنین گفتگو
کنند و همچنین کسانی که تالش
کردند تا مطمئن گردند که این برنامه
برنامهای است که توسط ساکنین
هدایت میشود سپاسگزاری کنم.
این محله شماست و افتخار میکنم
که نقشی در تضمین آن دارم که
ساکنین نظرات خود را بیان کنند.
در طی چند ماه آینده ،جلسات
تکمیلی در این زمینه تشکیل خواهد
شد تا آرشیتکتها در مورد طرحهای
پیشنهادی خود درباره آینده محل
صحبت کنند .در این بین با نشانی
ایمیل steve.jacobs@rbkc.gov.uk
به در خدمت شما هستم.

ورودی
بیسالین
استودیوز

آخرین اخبار درباره قهرمانان محل

آخرین اخبار درباره اجاره بها و هزینهها

قرمانان محل کسانی هستند که در
شناسائی و رفع سریع مشکالت محل
به تیم محله کمک میکنند مانند
تخلیه زباله ،روشنایی و تعمیر
آسانسورها .از تعدادی از ساکنین
شنیدیم که مایل بودند در این فعالیت
مشارکت کنند .اما ما مایل هستیم
تعداد بیشتری را استخدام کنیم.
قهرمان محل کمک میکند تمرکز شورا
بر روی مشکالت محل باشد و مطمئن
شوند شورا فعالیت ما را از دیدگاه
ساکنین میبیند .آنها همچنین
میتوانند بعنوان موثرترین ابزار ما در
یافتن مشکالتی که نیاز به تعمیر دارد
عمل کنند.
متعهد هستیم استانداردهای نظافت،
تعمیرات و نگهداری را ارتقا بخشیم.
مشتاق هستیم بازرسیهای معمول
خود را از ادامه دهیم در حالیکه
قهرماان امالک محل در کنارمان باشند.
در صورت عالقمندی یا تمایل برای
کاندید کردن شخصی ،لطفا به نشانی
lancasterwestoffice@rbkc.gov.uk
ایمیل بفرستید.

برای ساکنین خیابانهای واکویز ،براملی و
تردگلد هاوز ،و بن بست وریتی کلوز ،شورا
مدت معافیت از پرداخت اجاره بها ،عوارض
شهرداری و هزینه خدمات را تمدید میکند.
بدین معنی که شورا تا روز یکشنبه  ۴فوریه
از شما هزینهای طلب نخواهد کرد .این مورد
را هفته کتبا به اطالع ساکنین خواهیم
رساند.
بدنبال بازخورد دریافتی و نگرانیهای ساکنین
النکاستر غرب ،مجددا میزان اجاره بها و
هزینه خدمات پیشنهادی را مورد بازبینی
قرار میدهیم.اوائل هفته آینده مبالغی را که
ساکنین از روز دوشنبه  ۵فوریه باید بپردازند
به آنها اعالم خواهیم کرد.
میدانیم که ساکنین هر چه زودتر نیاز به
اطمینان از میزان هزینهها دارند اما مصمم
هستیم به نظراتی که دریافت کردهایم توجه
کنیم.
روز جمعه  ۲۶ژانویه از ساعت  ۱۰صبح تا ۵
عصر مرکز مشاوره شهروندان (سیتیزن
ادوایس) در محل  The Curveواقع در The
Curve Community Centre, 10 Bard
 Road, W10حضور خواهد داشت .گروه
کمک هزینه مسکن (هاوزینگ بنفیت) هم در
آنجا حضور خواهد داشت تا به سواالت شما
درباره کمک هزینه مسکن پاسخ دهد.

نحوه تماس با ما
میتوانید در دفتر امالک واقع در  Unit 2, Baseline Studios, Whitchurch Roadبا ما دیدار
کنید .اگر بخواهید تلفنی صحبت کنید لطفا به شماره  ۰۷۷۱۰۰۵۳۴۳۷یا ۰۷۷۱۰۰۵۳۴۳۱
زنگ بزنید .ساعات کار ما فعال روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه از  ٩صبح تا  ۵عصر
میباشد .دفتر در روزهای سهشنبه و پنجشنبه از  ٩صبح تا  ۷شب تا دیروقت باز است.
ما متعهد هستیم هنگامیکه ساکنین نیاز داشته باشند به آنها خدمات دهیم .لذا اگر مایل
هستید که ساعات کار خود را بیشتر کنیم به ما اطالع دهید .میتوانید به نشانی
 lancasterwestoffice@rbkc.gov.ukبرای تیم محله ایمیل بفرستید.

آخرین اخبار انجمن ساکنین النکاستر غرب
روز ایدههای النکاستر غرب
انتظار داریم تعداد هر چه بیشتری از
شما را در روز ایدههای النکاستر غرب
ببینیم .اما اگر نتوانید در این برنامه
شرکت کنید ،فرصتهای دیگری هم
برای بیان دیدگاههایتان فراهم است.
لطفا آنچه را که درباره زندگی در
امالک النکاستر غرب دوست دارید و
آنچه را که دوست ندارید با ما درمیان
بگذارید .دوست داریم نظر شما را

ام ک
النکاستر غرب
درباره گرمایش و لولهکشی ،با
محلهای مشاع محله چکار کنیم،
چه بهینهسازیهای عظیمی را در
محل اجرا کنیم و چه تغییراتی را هم
برای خانه خود میخواهید .میتوانیم
نظرات شما را به موسسه

آخبار عملیاتی

آخرین اخبار اسکان
برج گرنفل و خیابان گرنفلواک
 ۲۳۵میلیون پوند برای یافتن خانههای جدید برای ساکنین تخصیص داده و تاکنون ۳۰۰
واحد مسکونی را برای خانوادهها تامین کردهایم.ما از خانوادهها دعوت میکنیم تا
خانههایی را که میخواهند ببینند از بین خانههای موجود در وبسایت هوم کانکشنز
( )Home Connectionsما انتخاب کنند .خانوادههایی که فعال در اقامتگاههای موقتی
زندگی میکنند که توسط شورا یا همکارانش تامین شده ،این امکان را هم دارند که در
صورت تمایل این خانههای موقتی را بطور دائمی استفاده کنند .برای خانوادههایی که
در هتلها اقامت داشته و مایل هستند به خانههای موقتی نقل مکان کنند ،کمک
میکنیم تا مسکنی را از بازار آزاد استیجاری تهیه کنند .در تامین اسباب و اثاثیه،
سرویس خواب ،سرویس غذاخوری ،یخچال و فریزر و امثال اینها ،و سایر امکانات کمک
میکنیم.

۲۰۸

تعداد کل خانوار

۱۱۰

خانوارهایی که در
مسکن مستقر
شدهاند
موقتی ۵۶
دائمی ۵۴

٩۸
۴۵

نیومنفرانسیس ،که در این کار از ما
حمایت میکند ارجاع دهیم .یعنی با
تماس تلفنی با شماره ۸۵۳۶ ۱۴۳۶
ایمیل
نشانی
یا
و
۰۲۰
lancasterwest@newmanfrancis.org
دیدارهای ساکنین بلوکها
دیدارهای ساکنین بلوکها در النکاستر
غرب از  ۵فوریه شروع خواهد شد.
بزودی برنامه این دیدارها را کتبا به
اطالع ساکنین خواهیم رساند.

خانوادهای
مستقر در
مسکن
اضطراری
پیشنهادهای
مسکن پذیرفته
شده
موقتی ۷
دائمی ۳۸

اخبار تیم محوطه گرنفل
عالقه ساکنین به انجام هر چه سریعتر عملیات نصب داربست و پوشاندن برج
گرنفل را درک کرده و در این زمینه با آنان همفکر هستیم .به همراه پلیس
شهری (متروپولیتان) اطمینان میدهیم که محوطه برج با حساسیت مدیریت
میشود و در اولین فرصت شما را در جریان هر فعالیتی قرار میدهیم.
نصب داربست و پوشش برای هر طبقه تقریبا  ۷روز طول میکشد .تاکنون ٩
طبقه را تکمیل کردهایم .تخمین میزنیم که تا  ۳۰ماه می  ،۲۰۱۸برج بطور کامل
پوشانده شود .این یک تاخیر تقریبا  ۵هفتهایست چون در ایام کریسمس به
سبب بدی آب و هوا مجبور شدیم کار را متوقف کنیم.
ما درک میکنیم که این مسئله برای خانوادههای داغدار ،بازماندگان ،و کسانی
که در اطراف برج گرنفل زندگی میکردند چقدر حساس و مهم است .به همین
خاطر این عملیات تا تکمیل طرح ،بطور شبانهروزی ادامه خواهد یافت.
پلیس به ما گفته است که محوطه برج گرنفل تا حدود ماه ژوئیه (جوالی) ۲۰۱۸
بعنوان صحنه جرم حفظ خواهد شد .با اینکه تا آنموقع بیش از یکسال از فاجعه
گرنفل خواهد گذشت و الزم است پلیس هر چقدر زمان الزم است سپری کند تا
با بردباری آنچه که یک تحقیقات خیلی دقیق و طاقتفرسا است را انجام دهند.
ما به اداره محوطه برج ادامه میدهیم تا ،پیش از هر چیز ،مطمئن شویم پلیس
بتواند کار خود را انجام دهد.

مبارزه با آفات
هر کدام از ساکنین النکاستر غرب که در
رابطه با آفات مشکل دارد یا فکر میکند
که احتماال دچار این مشکل باشد،
سرویس مبارزه با آفات شورا برای
خدمت به شماست .برای رزرو وقت با
تیم مبارزه با آفات با شماره ۷۳۶۱ ۳۰۰۲
 ۰۲۰تماس بگیرید .تیم مذکور اینکار را
به رایگان برای شما انجام خواهد داد.
قرارهای مالقات بین روزهای دوشنبه تا
جمعه از ساعت ۱۱صبح تا  ۳بعد از ظهر
قابل استفاده هستند .هر چه زودتر ما
را در جریان مشکل قرار دهید  ،ما هم
زودتر به مشکل شما رسیدگی
میکنیم .لذا برای تماس با ما فرصت را
از دست ندهید.

اخبار ایمنی در برابر آتش
پردههای ضدآتش
عملیات نصب پردههای ضدآتش در
بلوکهای خیابانهای واکویز ادامه دارد.
ساکنینی که الزم است سنسور
حرارت در منزلشان نصب شود این
هفته کتبا در جریان قرار گرفتهاند .الزم
است نصابها بتوانند به همه خانهها
وارد شوند .اینکار از  ۸صبح تا  ۸شب
روزهای دوشنبه تا جمعه هفته آینده
انجام خواهد شد .پیشاپیش از
سروصدایی که بدین وسیله ایجاد
میشود پوزش میطلبیم .قصد داریم
این کار را تا پایان فوریه تکمیل کنیم.

اخبار ایمنی در برابر آتش
سیستم دوربین ورودی ساختمان
برای
ساکنین
که
میدانیم
واکویز
خیابانهای
ساختمانهای
درخواست نصب دوربین درب ورودی
کردهاند.
گروه بیسالین در حال خرید این
سیستم هستند .زمان شروع کار
نصب را به ساکنین اطالع خواهیم داد.
قصد داریم تا تابستان این کار را تکمیل
کنیم.

