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أكتب إليكم إلحاطتكم علما بأن "المجلس" قرر تمديد فترة السماح المقررة لعدم سداد اإليجار ،ورسوم الخدمة والضريبة البلدية
للمستأجرين والمستفيدين باإليجار التملكي في أحياء "باراندون" ،و"هورستواي" ،و"تيستيرتون ووكس" ،و"براملي هاوس"،
و"تريدغولد هاوس" و"فيريتي كلوز" لمدة أسبوع آخر حتى يوم األحد  4فبراير.
ويعني هذا أنكم سوف تبدؤون في سداد اإليجار ،وسوم الخدمات و"ضريبة المجلس" من يوم االثنين الموافق  5فبراير .2018
اإليجار ورسوم الخدمات
في أعقاب التعليقات التي وردت إلينا من األهالي ،وبالنظر إلى الشكاوى التي أثارها السكان حول الخدمات في "النكستر ويست"،
فقد قررنا إعادة النظر مرة أخرى في مستوي اإليجار ورسوم الخدمات المقترحة لألهالي المتضررين القاطنين في المجمع السكني.
وسوف نخبركم مطلع األسبوع القادم عما سوف يتقرر سداده اعتبارا من االثنين  5فبراير .وأنا أتفهم حاجة األهالي لمعرفة قيمة هذه
الرسوم على نحو مؤكد في أقرب وقت ممكن ،ولكننا مصممون على االستجابة لآلراء والتعليقات التي تلقيناها.
سوف تتلقون رسالة تتضمن بيان بالقيمة اإليجارية و /أو رسوم الخدمات األسبوع المقبل .لن تكون هناك أي تغييرات على طريقة
السداد المعتادة التي تسددون بها اإليجار ورسوم الخدمات ،وسوف نرفق بهذه الرسالة تذكيرا بجميع الطرق المتاحة التي تستطيع من
خاللها السداد.
ضريبة المجلس
سيسدد جميع السكان في "ووك وايز" ،و"براملي هاوس" ،و" تريدغولد هاوس" و "فيريتي كلوز" ضريبة المجلس في مكان
عناوين اإلقامة السكنية اعتبارا من يوم االثنين  5فبراير .إذا كنت تتمتع بتخفيضات على "ضريبة المجلس" قبل مأساة "غرينفيل"،
فسيتم إعادة تطبيق هذه التخفيضات اعتبارا من يوم االثنين  5فبراير .وسيقوم "فريق إعانات المجلس" بإرسال رسالة تبليغ على
عنوانك في "ووك وايز" ،أو "براملي هاوس" أو "تريدغولد هاوس" أو في "فيريتي كلوز" في حينه.
إذا كنت ترغب في إرسال نسخة من هذه الرسالة إلى عنوان مختلف ،أو لديك استفسار عن موقف "ضريبة المجلس" ،يرجى
االتصال بـ "فريق إعانات المجلس" ( )Benefits Teamعلى الرقم ،020 7361 3006 :أو أرسل رسالة الكترونية على العنوان:
.pleas@rbkc.gov.uk
إعانة اإلسكان
إذا كنت تحصل على إعانة إسكان قبل الحريق ،فسيتم إعادة استحقاق هذه اإلعانة اعتبارا من االثنين الموافق  5فبراير .سوف يتولى
"فريق اإلعانات" إرسال خطابات لك على عنوان السكن تتضمن المزيد من المعلومات.
إذا كنت ترغب في إرسال نسخة من هذه الرسالة إلى عنوان مختلف ،أو لديك استفسار عن موقف "إعانة اإلسكان" ،يرجى االتصال
بـ "فريق إعانات المجلس" على الرقم ،020 7361 3006 :أو أرسل رسالة الكترونية على العنوان.pleas@rbkc.gov.uk :
مع وافر التحية،

دوغ غولدرينغ
مدير إدارة اإلسكان

فريق الرد على استفسارات أهالي غرينفيل
اتصل على الرقم020 7361 3034 :

