تیم محله
النکاستر غرب

 ۹مارس ۲۰۱۸

بازسازی النکاستر غرب

پیام استیو

مراسم گام بعدی ،این شنبه
طرح آینده محله النکاستر غرب در جلسهای در
روز شنبه با مطرح کردن ایدههای اولیه برای همه
بلوکها توسط آرشیتکتهای رده باال به بحث
گذاشته میشود .این برنامه که توسط انجمن
ساکنین النکاستر غرب هماهنگ شده از ساعت
 ۱۱تا  ۱۶روز شنبه  ۱۰مارچ در محل مرکز تفریحی
کنزینگتون برگزار میشود.

آرشیتکتها آماده هستند درباره طرحهای خود
برای منازل مردم و محلهای مشاع در قالب
این برنامه چند میلیون پوندی بازسازی توضیح
دهند .این فرصتی است برای ساکنین تا
پیشنهادات برای بلوکهای مختلف را دیده و
نحوه کنار هم قرار گرفتنشان را شنیده و
نظراتشان را با آرشتکتها در میان بگذارند.
پروژههای فوری هم مانند بهبود سرعت فعلی
اجرای تعمیرات به بحث گذاشته خواهد شد
و ساکنین میتوانند به شورا (کانسل) اطالع دهند که میخواهند تمرکز روی چه
کارهایی باشد.
همانند روز ایدههای ژانویه ،در طول روز ،مرکز تفریحی فعالیتهای ورزشی و آموزشی
رایگان هم ارایه خواهد کرد .ناهار هم داده خواهد شد .برای اطالعات بیشتر به
نشانی اینترنتی  http://lancwestrefurb.comمراجعه کنید.

برف محله النکاستر غرب را سفیدپوش کرد
هوای سرد اخیر موجب شد تیم شنپاش و مددکاران ما در محل پخش شوند تا به
ساکنین آسیبپذیر سزده و مطمئن شوند گذرگاهها باز هستند .با کمال اشتیاق به
افرادی که مشکل حرکتی داشتند برای جابجایی در محل کمک کردیم .از مارشالهای
آتش نشانی هم متشکریم که در تامین سالمتی همه افراد محل ،به پرسنل شورا کمک
کردند.

خبرنامه النکاستر غرب مشتاق شنیدن
نظرات شماست
این خبرنامه مایل است درباره مسایلی که بر زندگی شما تاثیر دارد
آگاه شود .آیا موردی هست که فکر میکنید بقیه افراد محل هم باید
بشنوند؟ آیا مایل هستید یک پروژه جتماعی یا یک قهرمان محلی را
معرفی کنید؟ این خبرنامه به همه منازل محل فرستاده شده و بصورت
آنالین هم در دسترس است ،لذا ابزار خوبی برای رساندن دیدگاههای
شماست .اگر مایل هستید نامه یا مقالهای در خبرنامه درج کنید،
نشانی
به
را
خود
ایدههای
و
مقاالت
 lancasterwestoffice@rbkc.gov.ukایمیل کنید.

هفته گذشته ،فرش سفید برف واقعا
چهره محله را دگرگون کرد و مرا به فکر
انداخت که چه چیزهای دیگری هم
میتوانست تغییر کند .مشاهده یاری
مردم به همدیگر در این دوره کوتاه
سرما دلگرم کننده بود .روز شنبه
داشت
خواهند
فرصت
ساکنین
ایذ=دههای خود را درباره کارهای
دیگری هم که میشود انجام داد با
آرشیتکتهای مختص تهیه طرح آسنده
محل مطرح کنند .این فرصتی است
برای جامعه که با همدیگر آینده محل را
شکل دهند .واقعا مستاقانه انتظار
دیدن تعداد هر چه بیشتری از شما را
دارم.
آگر نظری دارید یا مایل هستید درباره
آینده محل صحبت کنید ولی امکان
شرکت در برنامه را ندارید ،فرصتهای
زیادی برای طرح نظراتتان هست.
ایمیل
با
میتوانید
 steve.jacobs@rbkc.gov.ukبا من
تماس بگیرید.
اخبار محوطه

تصمیم درباره آینده محوطه برج
گرنفل
میدانیم که آینده محوطه برج گرنفل
مایه نگرانی ساکنین محل بوده است.
بازماندگان،
است
متعهد
دولت
خانوادههای عزادار و جامعه محلی را در
کانون تصمیمگیری برای آنچه که در این
محوطه انجام خواهد شد قرار دهد.
تصمیمات مربوط به محوطه را ساکنین
رهبری خواهند کرد و آرزوهای آنان
پشتیبانی کامل شورا را دارد .این
شامل تعهد به عدم اجرای هرگونه
ساخت و ساز در این محوطه است.
اکنون موافقت شده است که یک
یادواره مناسب و ماندگار بعنوان بخشی
از فرایند ترمیمی برای همه افراد ذیربط
باشد .شورا دقت خواهد کرد کار بر

آخرین اخبار مشاغل

شورا آماده استخدام کارآموز حمایت از مشاغل
هست .دفتر رئیس شورای کنزینگتون و چلسی در
نظر دارد یک نفر کارآموز مدیریت بازرگانی عالقمند و
با پشتکار را به خدمت بگیرد .شما عضو یک گروه
کوچک و صمیمی خواهید شد که در دفتری بسیار
شلوغ در تاالر شهر کنزینگتون کار خواهید کرد .ما
مایل هستیم ساکنین عالقمند پیشگام شوند.
نشانی:
این
در
بیشتر
اطالعات
https://tinyurl.com/y8cfo7ab

آخرین اخبار جلسات محلی

بازسازی و پشتیبانی گرنفل  -جلسه مشاوره و راهنمایی حضور
آزاد در  ۲۱مارس

از کسانی که در جلسه اخیر کمیته بازرسی بازسازی گرنفل در کلیسای
متدیست ناتینگ هیل شرکت کردند سپاسگزاریم .بدنبال دریافت بازخورد از
ساکنین و دیگران ،توافق شد که شکل و مکان فعلی جلسات بهبود یابد.
میخواهیم بهترین محیط را برای گوش دادن به نظرات ،نگرانیها و سواالت شما
ایجاد کنیم.
بجای جلسه بعدی کمیته بازرسی بازسازی گرنفل ،یک جلسه مشاوره و
راهنمایی حضورد آزاد از ساعت  ٣بعد از ظهر تا  ۸شب در محل موزه برندها واقع
در  Museum of Brands, Lancaster Road, W11 1QTتشکیل خواهد شد .پرسنل
در محل حضور خواهند داشت تا به سواالت شما پاسخ گفته و درباره فعالیتهای
جاری گروه اقدام گرنفل مشاوره تک به تک بدهند .پذیرای همه هستیم.
برای ساکنین پیشین برج گرنفل و خیابان گرنفلواک ،شورا جلسات حضور آزاد
دیگری هم تشکیل خواهد داد که متعاقبا به آنها اطالعرسانی خواهد شد.

اخبار ساختمان

آمار و ارقام مربوط به فرایند اسکان مجدد
گرنفل در تاریخ  ۵مارس ٢۰۱۸بروز شد .آخرین
اخبار این است :از مجموع  ٢۰۹خانوار۱٢۴ ،
خانوار اسکان داده شدهاند .از این تعداد ۶۴
خانوار در مسکن موقت و  ۶۰خانوار در
مسکن دائمی ۸۵ .خانار هنوز در اقامتگاه
اضطراری هستند ۷۵ .خانوار پیشنهاد مسکن
را پذیرفتهاند که از این میان  ۷۰مورد مسکن
دائمی و  ۵مورد مسکن موقتی است .برای
آخرین اطالعات درباره اسکان مجدد گرنفل،
اینترنتی
نشانی
به
 www.grenfellsupport.org.ukمراجعه کنید.

آخرین اخبار انجمن ساکنین النکاستر غرب

نصب درهای ورودی
عملیات نصب یک در دسترسی جدید
بین گذرگاههای باراندون و هرستوی
در روز دوشنبه  ۱٢مارس شروع خواهد
شد .تکمیل شدن این عملیات بین  ۴تا
 ۶هفته طول خواهد کشید .از بابت
هرگونه مزاحمت ،پوزش میطلبیم .در
جدید به ساکنینی که مشکل حرکتی
دارند امکان خواهد داد به رمپی در
خیابان ویچرچ دسترسی داشته باشند.
امنیت منطقه همچنان اولویت ما است،
در نتیجه استفاده از این در منحصرا
برای کسانی امکانپذیر خواهد بود که
سویچ الکتونیکی را داشته باشند و این
سویچ فقط به کسانی داده خواهد شد
که نیاز به دسترسی به این رمپ را
داشته باشند.
تکمیل ارتقای آبگرمکن
هفته گذشته یک واحد فشار آبگرمکن
با موفقیت نصب شد .این آبگرمکن
سرویس بهتری به کملفورد کلرندون،
تالبوت گروو ،و مورلند خواهد داد.
دسترسی بهتر به گذرگاه بواسطه
آبگرمکن موقتی
گذرگاهی که در نزدیکی آبگرمکن
موقتی که به خیابانهای واکویز خدمات
میدهد،توسعه داده شده تا ساکنین
دسترسی بهتری به پلههایی که به
خیابانهای هرستوی و تسترتونواک
منتهی میشود داشته باشند.
گازرسانی

آخرین اخبار اسکان

در

عملیات
آغاز
تسترتونواک
عملیات احیای جریان گاز به منازل
خیابان تسترتون واک هفته آینده شروع
شده و بمدت ده هفته ادامه خواهد
داشت که با نصب داربستهای موقتی
شروع میشود .بخاطر بارش برف در
هفته پیش ،این عملیات به تعویق
افتاد.

برنامه جلسات بلوکها برای روز ایدههای النکاستر غرب در  ۱۰مارس

برنامه روز شنبه به همه ساکنین فرصت می دهد تا درباره پیشنهادات مربوط به بلوک خود
با آرشیتکتها بحث کنند .برنامه این جلسات به شرح زیر است:
جلسه کانونی۱ :
زمان
۱۱:۰۰
٣۰:۱۱
۰۰:۱٢
٣۰:۱٢
۰۰:۱٣
۰۰:۱٣
٣۰:۱٣
٣۰:۱٣

تا
تا
تا
تا
تا
تا
تا
تا

۱۱:٢۵
۱۱:۵۵
۱٢:٢۵
۱٢:۵۵
۱٣:٢۵
۱٣:٢۵
۱۴:٢۵
۱٣:۵۵

بلوک
گذرگاه علیا و سفلی کملفورد واک ،و تالبوت واک
گذرگاه علیا و سفلی کلرندون واک
واکویها (باراندون ،هرستوی ،تسترتون)
مورلند هاوس ،تالبوت گروو هاوس
کملفورد کورت ،کمبورن میوز
وریتی کلوز
یوث اینگیجمنت
تردگلد هاوس

جلسه کانونی٢ :
زمان
واکویها (باراندون ،هرستوی ،تسترتون)
 ۰۰:۱۴تا ۱۴:٢۵
مورلند هاوس ،تالبوت گروو هاوس
 ٣۰:۱۴تا ۱۴:۵۵
گذرگاه علیا و سفلی کملفورد واک ،و تالبوت واک
 ٣۰:۱۴تا ۱۴:۵۵
کملفورد کورت ،کمبورن میوز
 ۰۰:۱۵تا ۱۵:٢۵
گذرگاه علیا و سفلی کلرندون واک
 ۰۰:۱۵تا ۱۵:٢۵
وریتی کلوز
 ٣۰:۱۵تا ۱۵:۵۵
تردگلد هاوس
 ٣۰:۱۵تا ۱۵:۵۵
منتظر دیدار شما در روز شنبه هستیم.
بلوک

مکان
اتاق جلسه
اتاق جلسه
اتاق جلسه
اتاق جلسه
اتاق جلسه
استودیو ٢
اتاق جلسه
استودیو ٢

مکان
استودیو ٢
استودیو ٢
اتاق جلسه
استودیو ٢
اتاق جلسه
اتاق جلسه
استودیو ٢

آخبار فعالیتهای محلی
شنای رایگان زیر  ۵سال در مرکز تفریحی کنزینگتون
در طول تمام جلسات شنای آزاد ،امکان
شنای رایگان برای کودکان زیر پنج سال در
مرکز تفریحی کنزینگتون فراهم است .نیاز به
رزرو وقت نیست .کافیست هر زمان که "شنا
برای همه" یا "شنا برای زیر  ۵سال و
بزرگساالن" باشد بیائید.
برنامه هفتگی استخر شنای مرکز تفریحی
کنزینگتون شامل تعدادی جلسات شنا برای زنان ،شنا برای افراد معلول را هم در
مناسب خانوادههاست – برای اسن طراحی جدول خواهید دید .اطالعات بیشتر و برنامه
شده که تعداد بیشتری را به فعالیت وادارد.
هفتگی استخر را بصورت آنالین در نشانی
شما همچنین ،شنا برای بزرگساالن ،شنا
اینترنتی  tinyurl.com/ybfq7uytمشاهده
کنید.

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  ۰۷۷۱۰۰۵٣۴٣۷یا  ۰۷۷۱۰۰۵٣۴٣۱زنگ بزنید .ساعات کار ما فعال روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه از  ۹صبح تا ۵
عصر میباشد .دفتر در روزهای سهشنبه و پنجشنبه از  ۹صبح 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.

