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۲۵ژانویه ۲٠١۸
هدف از این نامه آگاهی دادن به شما است درباره اینکه شورا (کانسل) تصمیم گرفته است
مدت معافیت خانوادههای مستاجر و رهن کننده خیابانهای باراندون ،هرستوی ،و تسترتون
واک از پرداخت اجاره بها ،هزینه خدمات و عوارض شهرداری (کانسل تکس) را یک هفته دیگر تا
روز یکشنبه  ۴فوریه تمدید کند.
یعنی اینکه از روز دوشنبه  ۵فوریه به بعد ،اجاره بها ،هزینه خدمات و عوارض شهرداری را
پرداخت خواهید کرد.

اجاره بها و هزینه خدمات

بدنبال بازخوردها و انتقاداتی که توسط عدهای از ساکنین ،درباره خدمات النکاستر غرب دریافت
شده ،مجددا میزان اجاره بها و هزینه خدمات را برای ساکنین آسیب دیده محل مورد بازبینی
قرار میدهیم.
اوایل هفته آینده به شما اطالع خواهیم داد که از روز دوشنبه  ۵فوریه چه مبلغی خواهید
پرداخت .درک میکنم که ساکنین نیاز دارند هر چه زودتر از میزان این هزینهها اطمینان یابند.
اما مصمم هستیم که به بازخوردهایی که دریافت کردهایم توجه کنیم.
هفته آینده بیانیهای درباره اجاره بها و هزینه خدمات دریافت خواهید کرد .در نحوه پرداخت اجاره
بها و هزینه خدمات هیچ تغییری داده نخواهد شد .در نامه هفته آینده خالصهای از تمامی
روشهای پرداخت را به شما یادآوری خواهیم کرد.

عوارض شهرداری (کانسل تکس)

از روز دوشنبه  ۵فوریه ،کلیه ساکنین خیابانهای واکوی ،براملی هاوس ،تردگلد هاوس ،و وریتی
کلوز ،عوارض شهرداری مربوط به خانه خود را پرداخت خواهند کرد.اگر پیش از فاجعه برج گرنفل
از تخفیف عوارض شهرداری برخوردار بودید ،این تخفیف کماکان از روز دوشنبه  ۵فوریه برقرار
خواهد بود .در همین رابطه ،گروه کمک هزینههای (بنفیت) شورا ،نامه یادآوری را به نشانی
شما در خیابانهای واکوی ،براملی هاوس ،تردگلد هاوس ،یا وریتی کلوز ارسال خواهد کرد.
اگر نیاز دارید نسخهای از این نامه را به نشانی دیگری بفرستیم یا درباره وضعیت پرونده عوارض
شهرداری خود سوالی دارید ،لطفا با استفاده از شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۶و یا نشانی
ایمیل  benefits@rbkc.gov.ukبا گروه کمک هزینهها تماس بگیرید.

کمک هزینه مسکن

اگر پیش از آتشسوزی کمک هزینه مسکن (هاوزینگ بنفیت) دریافت میکردید ،این کمک هزینه
از روز دوشنبه  ۵فوریه مجددا برقرار خواهد شد .در همین رابطه ،گروه کمک هزینههای (بنفیت)
شورا ،نامهای حاوی اطالعات بیشتر را به نشانی منزل شما ارسال خواهد کرد.
اگر نیاز دارید نسخهای از این نامه را به نشانی دیگری بفرستیم یا درباره وضعیت پرونده کمک
هزینه مسکن خود سوالی دارید ،لطفا با استفاده از شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۶و یا نشانی
ایمیل  benefits@rbkc.gov.ukبا گروه کمک هزینهها تماس بگیرید.
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گروه پاسخ به سواالت گرنفل
با تلفن  ٠۲٠ ۷٣۶۱ ٣٠٣۴تماس بگیرید.

