ر
النكست ويست
تحديثات و
آخراألخبار
وآخر
تحديثات
ر
"النكست وست"
يوم أفكار

ر
"النكست وست"
أعمال تجديد
جدول األعمال
كنسنيغتون ليچر ر
مناقشة الخطوات القادمة يوم
سنت
ر
ً
مساء
 10مارس  ،2018من  11إل 4
ً
ويست"
أعمال تجديد وتطوير
"النكست إل  12:30ظهرا
الجلسة األول11 :
السبت
ر

األخبار




المستقبل لـمنطقة "النكس رت
جاري مناقشة التصميم
ي
وست" يوم السبت ،مع استعراض بعض األكفاار
المبدئية الخاصة بجميع المربعات السكنية يف المدينة
والتشاور حولها مع كبار المهندسي المعماريي .وسيتم
استضاكفة هذا الحدث ،الذي تم ر
التتيب له مع جمعية
ر
النكست وست" ،يف مركز
ح
"اتحاد
شاغل ي
ي
ً
ليچت ر
ً
مساء
سنت" من  11صباحا – 4
"كنسينغتون
يوم السبت 10 ،مارس.

–

شاغل "النكست وست"
اكفتتاح من قبل جمعية اتحاد
ي

ما الذي تتوقع رؤيته يف الخطوة التالية؟

المهندسون المعماريون مستعدون لمناقشة خططهم
األهال
بما يف ذلك ما يمكن عمله لكل من شقق
ي
ر
المشتكة ،كجزء من أعمال التجديد
السكنية والمناطق
ر
الت تبلغ عدة ماليي من الجنيهات .هذه
والتطوير ي
لألهال لمتابعة ر
االقتاحات الخاصة بالمربعات
كفرصة
ي
السكنية المختلفة ،واالستماع إل كيفية التنسيق بي
األعمال وإخبار المهندسي بما تفكرون كفيه .كما سيتم
ً
مناقشة المشاري ــع العاجلة أيضا ،مثل ترسي ــع وتتة
لألهال
العمل الحالية لالنتهاء من اإلصالحات ،ويمكن
ي
إخبار "المجلس" عما يريدون أن يتم تركت العمل عليه.

لقاءات عامة :حيث يمكنك مقابلة المهندسي المعماريي
السكت ومناقشة أي أكفاار أو شواغل خاصة
المختصي بمربعك
ي
ر
"النكست وست" بشال عام.
السكت ومدينة
بمتلك ،مربعك
ي
يستمر المعرض المفتوح طوال اليوم.

سكت :سيكون هناك كفرصة
 جلسة لدراسة أكفاار خاصة بمربــع
ي
لألهال لمناقشة المهندسي المعماريي سجل مسودة األكفاار
ي
يرح االطالع عل جدول األعمال
السكت .ر
الخاصة بمربعك
ي
السكت.
للتعرف عل توقيت الجلسات الخاصة بمربعك
ي
ً
الجلسة الثانية 12:30 :إل  2:30عرصا





غذاء :أطعمة مجانية طوال اليوم
جلسة مفتوحة

سكت محدد
جلسة لدراسة أكفاار خاصة بمربــع
ي
ً
الجلسة الثالثة 2:30 :إل  4عرصا





تركفيه

رسالة من السيد ستيف
لقد ر
الماض شال
غتت طبقة الثلج يف األسبوع
ي
وجعلتت أكفكر كفيما يمكن تغيته .كان من الرائع
المدينة
ي
رؤية الساان يساعدون بعضهم البعض خالل موجة
التد .يوم السبت ،سيحصل الساان عل الفرصة
ر
ً
لمشاركة أكفاارهم حول ما يجب تغيته أيضا مع
المهندسي المعماريي المتفرغي لوضع خطط
للمستقبل .هذه كفرصة للمجتمع كال لاللتقاء
ً
والمساعدة يف تشكيل مستقبل المدينة .أتطلع حقا إل
أكت عدد ممكن منام.
لقاء ر
إذا كان لديك أي أكفاار أو ترغب يف التحدث عن
مستقبل المدينة ،ولكنك ال تستطيع الحضور يوم
تدل بأكفاارك.
السبت ،كفهناك الكثت من
الفرص يك ي
ر
ر
ون:
ر
االلكت
التيد
اسلت عل ر
ي
يرح مر ي
steve.jacobs@rbkc.gov.uk

جلسة مفتوحة
سكت محدد
جلسة لدراسة أكفاار خاصة بمربــع
ي

ومثلما حدث يف "يوم األكفاار" يف يناير ،سيوكفر
"كنسينغتون ليچت ر
سنت" عل مدار اليوم أنشطة
رياضية مجانية وتدريبات .سيتم أيضا تقديم وجبة
يرح زيارة الموقع:
الغداء .لمزيد من المعلومات ،ر
http://lancwestrefurb.com

ر
النكست وست"
تغط "
طبقة من الثلج
ي
كان من آثار موجة الطقس البارد األختة نزول كفريق
العمل وعمال الدعم إل شوارع وطرقات المدينة للتأكد
ً
األهال األكت ضعفا والتأكد من عدم وجود
من سالمة
ي
أي عوائق عل الطرق والممرات .كنا سعداء لمساعدة

الح
فريق ر ي
يف النكست ويست
W11
 9مارس 2018

ً
األهال يف االنتقال إل أي منطقة يف المدينة .شكرا
ي
لرجال اإلطفاء الذين مدوا يد العون لفريق المجلس
ومساعدته يف الحفاظ عل سالمة الجميع.

ر
النكست وست تريد سماع رأيك
لجنة تحديث

ر
الت
تريد لجنة التحديث ( )Updateاالستماع لرأي المدينة بالكامل يف األمور ي
تؤثر عليك .هل هناك مشالة تعتقد أن بقية العقارات بحاجة إل سماعها؟ هل
ترغب ف تسليط الضوء عل ر
األهال؟ تم إرسال
مجتمع أو بطل من
مرسوع
ي
ي
ي
ر
كفه
الح
السكت ومشاركتها ر
عت اإلنتنت ،لذا ي
"تحديثات" إل جميع المنازل يف ي
ي
طريقة جيدة لإلدالء برأيك .إذا كنت ترغب يف المساهمة برسالة أو مقالة ،ر
يرح
ر
ون:
المراسلة عل ال رتيد اإللكت ي
 lancasterwestoffice@rbkc.gov.ukمع مقاالتك أو أكفاارك.

آخر أخبار الموقع

تقرير مستقبل موقع "برج
غرينفيل"
ً

نعلم جميعا أن مستقبل موقع "برج غرينفيل" كان
مصدر قلق للساان المحليي .ر
تلتم الحكومة بوضع
المحل يف بؤرة
الناجي واألرس الثال والمجتمع
ي
االهتمام أثناء اتخاذ القرارات بشأن ما يجب أن يكون
األهال القرارات المتعلقة
عليه الموقع .سيقود
ي
بمستقبل الموقع وسيتم دعم رغباتهم بشال كامل
من قبل المجلس .ويتضمن هذا ر
االلتام عدم البناء
عل الموقع.

وقد تم اآلن االتفاق عل إقامة نصب تذكاري مناسب
وبصفة دائمة ،وسيكون ً
التعاف
جزءا من عملية
ي
والتغلب عل األحزان لجميع المعنيي .يؤكد المجلس
ً
عل المض ً
قدما يف العمل عل تطوير الموقع جنبا
ي
إل جنب مع أي أعمال تجديدات وتحسينات عل
ً
ر
"النكست وست" ،يك تصبح المنطقة ماانا
منطقة
ر
.
يدعو إل تذكر المأساة والتحم عل ضحاياها ومع
ً
األهال ،سنحيطام علما
استمرار المشاورات مع
ي
بالتطورات المستقبلية.

آخر أخبار الوظائف
يبحث المجلس عن "شباب وشابات للمساعدة يف العمل
الدائر" .يتطلع "مكتب القائد" يف "مجلس كنسينغتون
حديت التخرج
وتشيلس" إل التعاقد مع شباب وشابات
ي
ي
يتمتون بالحماس ويتمتعون بطاقة عمل كبتة يف إدارة األعمال.
سيكون المرشح ً
جزءا من كفريق صغت يجمع بينهم الود
والصداقة يف مكتب مزدحم بالعمل ،مقره يف مبت “تاون هول"
كنسينغتون .سنكون حريصي عل مقابلة أي متقدم لشغل
هذه الوظيفة .ويمكن االطالع عل مزيد من التفاصيل هنا:
https://tinyurl.com/y8cfo7ab

األهال
تحديث :اجتماع
ي

محدث :آخر أخبار اإلسكان

استعادة األوضاع يف "غرينفيل" وتقديم الدعم المطلوب – اجتماع جديد مفتوح
للمشورة وتقديم المعلومات –  21مارس

تم تحديث األرقام الخاصة بعملية إعادة
أهال غرينفيل يف  5مارس .2018
تسكي ي
واألرقام التالية تعكس آخر تحديث124 :
أرسة تم إعادة تسكينها ،منها  64يف مساكن
إجمال
مؤقتة و 60يف مساكن دائمة ،من
ي
 209أرسة .ر
يتبق  85أرسة يف مساكن
طوارئ .واكفقت  75أرسة عل عرض
اإلساان ،منها  70أرسة عرض إساان دائم،
و 5أرس عرض إساان مؤقت .لالطالع عل
أحدث المعلومات حول عملية إعادة
أهال غرينفيل ،ر
يرح زيارة
تسكي ي
www.grenfellsupport.org.uk

نود أن نتقدم بالشكر لكل من حرص اجتماع "لجنة
ُ
تدقيق استعادة األوضاع يف غرينفيل" والذي عقد
ً
ر
لق
مؤخرا يف "كنيسة نوتينغ هيل ميثودست" .بعد ت ي
األهال وغتهم ،تم االتفاق عل ضورة تغيت
تعليقات
ي
الحال وماانه .نحن نريد توكفت أكفضل
االجتماع
شال
ي
بيئة لالستماع إل وجهات نظركم وأسئلتام ومشاغلكم.
ُ
سوف تعقد جلسة مفتوحة لتبادل المشورة
ً
والمعلومات الهامة بدال من اجتماع "لجنة تدقيق
استعادة غرينفيل" القادم ،وتقرر أن تعقد يف متحف

ر
النكست رود.W11 1QT ،
"ميوزيوم أوف براندز"،
ً
ر
يستمر االجتماع من الساعة  3مساء حت الساعة 8
ً
مساء .سيتواجد المسؤولون يف الموقع لإلجابة عل أي
ر
أسئلة ،وتقديم معلومات مبارسة بصورة كفردية عن
أعمال االستجابة يف غرينفيل .والجميع مدعون.
ً
كما سينظم "المجلس" أيضا جلسات مفتوحة إضاكفية
ألهال "برج غرينفيل" و"غرينفيل ووك" السابقي،
ي
ر ً
مبارسة لتقديم مزيد من
والذين سوف يتم االتصال بهم
التفاصيل لهم.

ر
النكست وست"
شاغل "
تحديث :آخر أخبار اتحاد
ي
ر
النكست وست 10 ،مارس
اجتماعات المربعات السكنية ليوم أكفاار

آخر أخبار البناء

يمنح هذا الحدث الذي سيعقد يوم السبت جميع المقيمي ف المدينة الفرصة لمناقشة ر
االقتاح الخاص بمربعاتهم
ي
التال:
السكنية بالتفصيل مع المهندسي المعماريي .جدول أعمال اجتماعات المربعات السكنية عل النحو ي
الجلسة األوىل المعنية ر
بالتكت عل مربعات سكنية معينية
السكت
المرب ع
التوقيت
ي
ً
ً
آبر أند لور "كاملفورد ووك" وآبر آند لور "تالبوت ووك"
مساء
 11:30صباحا إل 11:25
ً
ً
لور كالريدون ووك ،كالريدون ووك ،أبر كالريدون ووك
مساء
 11:30صباحا إل 11:55
ر
ً
ً
ووك وايز (باراندون ن هتستواي وتيستتون)
مساء إل  12:25مساء
12:00
ً
ً
مورالند هاوس وتالبوت غروف هاوس
مساء إل  12:55مساء
12:30
ً
ً
كاملفورد كورت وكامبورن نيوز
مساء
مساء إل 1:25
1:00
ً
ً
قت ر ين كلوز ()Verity Close
مساء
مساء إل 1:25
1:00
ْ
ً
مشاركة شبابية
مساء
 1:30مسا ًء إل 2:25
ً
ً
تيدغولد هاوس ()Treadgold House
مساء
مساء إل 1:55
1:30
الجلسة الثانية المعنية ر
بالتكت عل مربعات سكنية معينية
السكت
المرب ع
التوقيت
ي
ر
ً
ً
وتيستتون)
ووك وايز (باراندون ن هتستواي
مساء
مساء إىل 2:25
2:00
ً
ً
مورالند هاوس وتالبوت غروف هاوس
مساء
مساء إىل 2:55
2:30
ً
ً
آبر أند لور "كاملفورد ووك" وآبر آند لور "تالبوت ووك"
مساء
مساء إىل 2:55
2:30
ً
ً
كاملفورد كورت وكامبورن نيوز
مساء
مساء إىل 3:25
3:00
ً
ً
لور كالريدون ووك ،كالريدون ووك ،أبر كالريدون ووك
مساء
مساء إىل 3:25
3:00
ً
ً
قت ر ين كلوز ()Verity Close
مساء
مساء إىل 3:55
3:30
ً
ً
تيدغولد هاوس ()Treadgold House
مساء
مساء إىل 3:55
3:30

المكان
قاعة االجتماعات
قاعة االجتماعات
قاعة االجتماعات
قاعة االجتماعات
قاعة االجتماعات
ستوديو 2
قاعة االجتماعات
ستوديو 2
المكان
ستوديو 2
ستوديو 2
قاعة االجتماعات
ستوديو 2
قاعة االجتماعات
قاعة االجتماعات
ستوديو 2

نتطلع إل مقابلتام يوم السبت  10مارس

آخر أخبار األنشطة المجتمعية

ئيس جديد داخل
سيبدأ العمل يف تركيب باب ر ي
"باراندون" و"هتستواي ووك" يوم االثني 12
مارس .تستغرق األعمال ما بي  4إل  6أسابيع.
نعتذر عن أي إزعاج .سوف يسمح الباب الجديد
ألهال الذين يعانون من مشاكل يف الحركة
بوصول ا
ي
إل الممر المنحدر عل طريق "ويتشتش" .يظل أمن
المنطقة من أولوياتنا ،لذا سيقترص استخدام هذه
األبواب عل أولئك الذين يحملون بطاقات
ر
ال
الكتونية ،وسيتم منح هذه البطاقة كفقط لأله ي
الذين يحتاجون إل الوصول إل المنحدر.

تم االنتهاء من رفع إمكانيات المرجل
تم بنجاح تركيب وحدة ضغط للمرجل األسبوع
الماض بهدف ركفع مستوى الخدمات المقدمة إل
ي
"كامفولد"" ،كالرندون"" ،تالبوت غروف"
و"مورالند".

وسيلة أفضل للوصول إىل الممر المجاور
للمرجل المؤقت
تم توسيع الطريق الواقع بالقرب من المرجل المؤقت
األهال من
والذي يخدم "ووك وايز" ،يك يتمكن
ي
الوصول بشال أكفضل إل الدرج المؤدي إل
ر
و"تستتون ووك".
"هتستواي"

سباحة ألقل من  5سنوات يف
كنسينغتون ليچر ر
سنت
يتوكفر دروس سباحة مجانية لألطفال الذين تقل أعمارهم
عن  5سنوات خالل جميع تدريبات السباحة العامة يف
ر
داع للحجز ،كل المطلوب هو
كنسينغتون ليچر سنت .ال ي
الحضور واالنضمام ألي من تمرينات "السباحة للجميع"
أو السباحة ألقل من  5سنوات والسباحة للكبار".
ً
األسبوع لحمام السباحة عددا من
زمت
ي
يتضمن الجدول ال ي
تدريبات السباحة المالئمة لجميع أكفراد العائلة – وال ر يت
ً
األهال لتكون دائما أ كت
ُصممت لمساعدة المزيد من
ي

رئيس للدخول
جاري تركيب باب
ي

ر
"تستتون ووك"
بدء أعمال الغاز يف
ً
ً
نشاطا ،كما ستجد أيضا تدريبات سباحة للكبار،
وسباحة للسيدات ،ولذوي االحتياجات الخاصة.
راجع جدول حمام السباحة عل ر
اإلنتنت أو يف
المركز لمزيد من المعلوماتtinyurl.com/ybfq7uyt :

تقرر بدء األعمال المرتبطة باستعادة توصيالت الغاز
ر
"تستتون ووك" األسبوع المقبل.
إل المنازل يف
ر
سوف تستمر هذه األعمال طوال العرسة أسابيع
القادمة ،وتبدأ بإقامة السقاالت المؤقتة الجاري
ً
تجهتها حاليا .وقد توقف هذا العمل خالل األسبوع
الماض بسبب الثلوج.
ي

كيف يمكن االتصال بنا
السكت" ( Estate
يمكنك االتصال بنا يف "مكتب المجمع
ي
 ،)Officeيف الوحدة  ،2بيسالين ستوديوز ،ويتشتش رود.
يف حالة الرغبة يف االتصال ،ر
يرح االتصال عل077100 :
 .07710053437 / 53431ساعات العمل الحالية

ً
ه :االثني ،األربعاء ،الجمعة من الساعة  9صباحا
ي
مساء .نحن ر
ً
لألهال
ملتمون بتقديم الدعم
إل 5
ي
عند الحاجة إليها .لذا ،ر
يرح إخبارنا يف حالة الرغبة
يف تمديد ساعات العمل.

ر
االشتاك يف الحصول عل تحديثات
يف حالة الرغبة يف
ر
التيد
من "كفريق النكست ويست" من خالل ر
يرح إرسال رسالة ر
ر
الكتونية إل:
ون ،ر
االلكت ي

philip.baker@rbkc.gov.uk

