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آخر أخبار األنشطة المجتمعية

الح
فريق ر ي
يف النكست ويست
W11
 20أبريل 2018

ر
مقابلة مع "فيل كيمب" ،مدير الرياضة
"النكست ويست" –
وتطوير
أعمال تجديد
ليچت س رنت"
المجتمعية يف "كنسينغتون
ر
الوقت الحاىل ر
رؤيتهمن يف الخطوة التالية؟
تتوقع
الذي
"ما
اف عىل العديد
اإلش
أتوىل يف
ي
ر
األهاىل يف األلعاب
الت تهدف إىل مشاركة
ي
المشاري ع ي
الرياضية والسباحة.
أوص بشدة باالطالع عىل
ي
فعاليات وأنشطة برنامج "أكتف فور اليف" ( Active
 )for Lifeف "كنسينغتون ليچي ر
سني" .يقدم
ي
الينامج مجموعة من األلعاب الرياضية واألنشطة
ى
لألهاىل – وجميعها بتكلفة منخفضة أو
البدنية
ي
مجانية .هذه طريقة رائعة لتجربة أشياء جديدة".

"نحن نقدم خدماتنا لمنطقة واسعة ،ولكن لدينا
ر
الت تقدم
ودروس السباحة ،إىل األندية المحلية ي
ارتباط خاص بالمنطقة المحلية .لقد أعجبتنا فكرة
فنون الدفاع عن النفس والسباحة وكرة السلة
إقامة فعاليات مثل "أيام األفكار" وكيف ساهمت يف
حضور األهاىل المحليي للمركز لتجربة رياضة مج ًانا أو وغيها الكثي" .
ي
لمجرد للتعرف عىل إمكانياتنا .لقد أنعم هللا علينا
"إذا كنت ترغب يف معرفة المزيد حول ما هو متاح
بقاعة رياضية ضخمة وثالثة حمامات سباحة وصالة
يف المركز  ،في ىج الدخول عىل الموقع:
رائعة لأللعاب الرياضية ،واستوديوهات واسعة ،لذلك  ،www.better.org.uk/kensingtonأو مجرد
ً
هناك دائما شيئا مثيا لالهتمام ،من الدورات الرياضية زيارة المركز والدردشة مع فريق العمل الودود".

يوم الرفاه ( )Wellbeing Dayف "كليمنت جيمس ر
سنت"
ي
الخميس  26أبريل ،من الساعة  2:00إىل  4:30مساء

هناك مجموعة من أنشطة الرفاه المتاحة يف المركز يف نهاية هذا الشهر .وتشمل هذه األنشطة فحوصات
َ
يك"
طبية مجانية من ُمد َربي من خدمات
الصحة الوطنية  ،NHSوجلسات مساچ عىل الرأس أو جلسات "ر ي
ر
( )Reikiاليابانية لتخفيف الضغوط واالسيخاء ،وتقديم نصائح رائعة لمساعدتك عىل العيش يف نمط حياة
ً
ر
الصح
أكي صحة ونشاطا .يمكنك أيضا تجربة "العجلة الرياضية" ( ،)Smoothie Bikeوتحضي العصي
ي
الخاص بك واكتشاف خيارات من أنشطة تطوع مختلفة يف المنطقة .لمعرفة المزيد ،ى
يرج زيارة "كليمنت
ر
ر
ون:
عي ى
جيمس سني" ،يف  95شدار رود ،لندن  ،W11 4EQأو ى
الييد االلكي ي
reception@clementjames.

آخر أخبار أعمال البناء
مبان "ووك وايز"
اصالح مزالق المخلفات يف
ي

ً
مبان "ووك وايز" للعمل بكفاءة تامة.
سوف نبدأ العمل قريبا يف استعادة كفاءة مزالق المخلفات يف ي
ومن المقرر أن تبدأ هذه األعمال يف غضون األسبوعي المقبلي .سيتضمن العمل تجديد جميع
مزالق المخلفات وتركيب معدات السالمة من الحرائق يف قاعدة كل مزلق مع استبدال جميع
"الرؤوس المخروطية" أعىل جميع المزالق .وسيتم تنفيذ العمل من قبل رشكة متخصصة "مارتك"
( .)Martecسيتدي موظفوها مالبس تحمل شعار ر
الشكة ويحملون بطاقات هوية .من المتوقع
أن يكون هناك بعض الضوضاء والتعطيل أثناء تنفيذ هذا العمل .وبما أننا نريد إنجاز هذا العمل
بشعة فقد تحتاج رشكة  Martecإىل مواصلة العمل خالل عطالت نهاية األسبوع .إذا كان لديك
ر
ون إىل:
أي مخاوف أو تريد معرفة المزيد من المعلومات ،ى
يرج إرسال بريد إلكي ي
adeola.oke@rbkc.gov.uk

آخر أخبار أعمال اإلصالحات
نحن نعلم أن شعة وجودة أعمال اإلصالح
الح السك يت
والصيانة ال تزال مشكلة يف ي
ر
كت
الس
الح
"النكسي وست" .يبذل فريق ي
ي
قصارى جهده لحل هذه المشاكل .نحن
ً
محليا مع
نعمل عىل إدارة هذه اإلصالحات
ر
األكي عرضة للمساءلة
موظف اإلصالح
ي
أمام السكان المحليي .ونعمل عىل وجه
الخصوص عىل تقليل عدد تكرار الزيارات
الالزمة إلنجاز العمل بصورة مرضية .إذا
كنت ترغب يف معرفة المزيد عن خططنا
لتحسي اإلصالحات يف جميع أنحاء
المدينة ،أو إذا كنت ترغب يف الحصول
عىل تحديث بشأن أعمال إصالح خاصة
بك ،في ىج مراسلة:
lancasterwestoffice@rbkc.gov.uk
أو االتصال عىل رقم07710 053 437 :
 ، / 07710 053 431أو زيارة "بيسالين
ستوديوز" ()Baseline Studios

ر
النكست وست"
شاغل "
تحديث :آخر أخبار اتحاد
ي

ر
النكسي وست

ر
"النكست وست" ( ،)LWEسوف تتسلم
السكن
أهاىل المجمع
إىل
ي
ي
نسختك من "كتاب األفكار" ،إذا كان لديك أي أسئلة أو مشاكل يف
الحاىل ،ى
يرج الحضور خالل أحد االجتماعات العامة المفتوحة
الوقت
ي
التالية:

األربعاء  9مايو –  7:000مساء
 .1كامبورن ميوز  /كاملفورد كورت
 .2لور كالريندون  /كالريندون ووك  /أبر كالريندون ووك

كليمنت جيمس ر
سنت ()Clement James Centre
 95شدار رود ،لندن W11 4EQ
جاردن إديوكاشن ر
سني ()Garden Education Centre

الخميس  10مايو –  7:000مساء
 .1تريدغولد هاوس
 .2أبر كاملفورد ولور كاملفورد  /كاملفورد ووك

األربعاء  25أبريل 17:00 – 15:30 ،مساء

أو

الجمعة  26أبريل 12:00 – 9:00 ،ظهرا
ً
سكت /مجموعة مربعات سكنية
سنقوم أيضا بعقد اجتماعات لكل مرب ع
ي
سكت بمزيد من
خالل شهر مايو حيث سنناقش األفكار الخاصة بكل مرب ع
ي
التفصيل .وعىل وجه التحديد التعرف عىل رأيك بشأن كيفية تحديد
السكت الخاص بك.
أولويات العمل المطلوب للمرب ع
ي
أثناء اجتماعات المربعات السكنية  /مجموعة المربعات السكنية ،سيقوم
ً
أيضا باختيار ممثل عنهم ليكون ً
األهاىل
جزءا من "مجموعة
األهاىل
ي
ي
للتوجيه" ( .)RSGستشارك  RSGف ر
اإلشاف عىل تسليم األعمال
ي
السكت يف مناقشات
مربعك
ستمثل
المتضمنة يف برنامج التجديد ،كما
ي
تحسينات اإلدارة الحالية والمستقبلية .كما سنقوم أيضا باإلعالن عن
ر
النكسي ويست" ألولئك
شاغىل
الوظائف الشاغرة الحالية يف "رابطة اتحاد
ي
الراغبي يف التقدم لشغل هذه الوظائف.
سيتم تأكيد مكان عقد كل اجتماع يف  1مايو يف صورة خطاب .ويمكن
التعرف عىل تواري خ وتوقيتات المربعات السكنية المختلفة يف العمود
المقابل:

األربعاء  16مايو –  7:000مساء
 .1ووك وايز  /براندون ،هيستواي ،تيستيتون
ر
يت كلوز
 .2في ي
الخميس  17مايو –  7:000مساء
 .1مورالند هاوس  /تالبوت جروف هاوس
 .2تالبوت ووك  /أبر تالبوت ووك
لمزيد من المعلومات ،ى
يرج االتصال ب نيومان فرانسي
( )Newman Francisعىل الرقم ( 0800 6446040مجانا
الييد
عي ى
من الخطوط األرضية)  020 8536 1436 /أو راسلنا ى
ر
ون lancwestrefurb.com :أو
االلكي ي
lancasterwest@newmanfrancis.org
ً
ر
ون:
يمكنك أيضا زيارة الموقع االلكي ي
 ،www.lancwestrefurb.comللتعرف عىل العمل المنجز
ر
حت اآلن أو استعراض "كتب األفكار" واإلدالء بتعليقاتك.

آخر أخبار أعمال التجديدات

ً
ال يزال العمل عىل التجديدات مستمرا .إىل جانب االجتماعات المذكورة تفصيال
أعاله ،نعمل عىل إعداد بعض الشقق للعرض إلظهار ما هو ممكن .سوف نعمل
ً
أيضا عىل مجموعة من المشاري ع الفورية ،مثل تحسي بوابات الوصول ،قبل
أعمال التجديد الرئيسية .مع دخول فصل الصيف ،سنقوم باطالعك عىل آخر
التطورات حول تقدم هذا العمل.

ال تنس – أعمال الديكورات
ال تزال أعمال الديكورات مستمرة يف المربعات السكنية "ووك وايز" ،ولكنها عىل
وشك االنتهاء ً
قريبا .إذا كنت ترغب يف عمل ديكورات لميلك ،في ىج االتصال
بموظف االتصال المقيم "دافينا جودوين" عىل الرقم07811 176 931 :

كيف يمكن االتصال بنا
يمكنك االتصال بنا يف:
السكت" ( ،)Estate Officeيف الوحدة ،2
"مكتب المجمع
ي
.
بيسالين ستوديوز ،ويتشيش رود يف حالة الرغبة يف االتصال ،ى
يرج
االتصال عىل.07710053437 / 077100 53431 :

ه:
ساعات العمل الحالية ي
االثني إىل الجمعة 9 :صباحا إىل  5مساءً
نحن ر
لألهاىل عند الحاجة إليها .لذا،
مليمون بتقديم الدعم
ي
يرج إخبارنا يف حالة الرغبة يف تمديد ساعات العمل.
ى
ر
االشياك يف الحصول عىل تحديثات من
يف حالة الرغبة يف
ر
ر
ون ،ى
يرج
االلكي
يد
الي
خالل
من
ويست"
النكسي
"فريق
ى
ي
ر
إرسال رسالة الكيونية إىلphilip.baker@rbkc.gov.uk :

