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W11
 6أبريل 2018

آخر أخبار االنتخابات
تنس التسجيل للتصويت يف االنتخابات المحلية
ال ر

نحن نعلم أن رسعة وجودة أعمال اإلصالح
نكسر"النكست ويست" –
وتطوير
أعمال تجديد
السكن "ال
الح
والصيانة ال تزال مشكلة يف ي
ي
السكن قصارى جهده
الح
وست" .يبذل فريق ي
ي
رؤيته يف الخطوة التالية؟
تتوقع
الذي
ما
مستمرون يف العمل
المشاكل .نحن
لحل هذه
األهاىل عن اإلصالحات
الذي يهدف إىل زيادة رضا
ي
الن تتم يف عقاراتهم وخفض عدد المواعيد ال ين ال
ي
ً
يتم االلرام بها .كما أننا نتطلع أيضا إىل توظيف
المزيد من األشخاص لرسعة االنتهاء من أعمال
اإلصالح المراكمة ،وستكون هذه الوظائف متاحه
الخراء
أمام السكان المحليي .نحن نعمل مع ر
الذين يتولون استكمال المراجعات الشاملة بشأن
موقف أعمال اإلصالح .ومع استمرار هذا العمل،
إذا كان لديك أي مشكلة مرتبطة بأعمال اإلصالح،
فر رج مراسلة:
 ،lancasterwestoffice@rbkc.gov.ukأو
االتصال عىل رقم07710 053 437 / 07710 :
053 431ـ ،أو زيارة "بيسالين ستوديوز".

لألهاىل
مع اقراب االنتخابات المحلية يوم الخميس  3مايو ،تأكد من عدم نسيان التسجيل للتصويت .يمكن
ي
الراغبي يف التسجيل للتصويت زيارة  www.gov.uk/register-to-voteأو االتصال "بالخدمات االنتخابية" عىل
الرقم  ،020 7361 3444أو ارسال رسالة الكرونية عىل .elect@rbkc.gov.uk
الريد ،ر
يرج االتصال بفريق "الخدمات االنتخابية" عىل نفس
واألهاىل الذين يرغبون يف اإلدالء بأصواتهم عن طريق ر
ي
ون وسوف يرسلون لك جميع الوثائق الالزمة .آخر موعد للتسجيل للتصويت هو يوم
رقم الهاتف ر
والريد اإللكر ي
الريدي هو يوم األربعاء  18أبريل  .2018إذا كنت تريد تعيي
الثالثاء  17أبريل  2018وللتقدم بطلب للتصويت ر
ً
شخص ما للتصويت يف مركز االقراع نيابة عنك ،فيجب أن نتلق طلبك ليس متأخرا عن يوم األربعاء  25أبريل
.2018
إذا كنت من المتضرين من مأساة "برج غرينفيل" ،وتحتاج إىل إعادة التسجيل يف عنوان جديد ،ر
يرج االتصال
ً
ر
ئيس" الخاص بك ،والذي سيكون قادرا عىل تزويدك بكل المعلومات الضورية حول كيفية إعادة
"بالمرسف الر ي
ً
التسجيل .إذا كنت يف مكان إقامة مؤقت أو جديد ،يمكنك أيضا االحتفاظ بالتسجيل يف عنوانك السابق والذي
ً
سيسمح لك بالتصويت يف المكان الذي ادليت فيه بصوتك سابقا.
لمزيد من التفاصيل ،ر
يرج االتصال عىل
ون  ،elect@rbkc.gov.ukأو زيارة
اإللكر
يد
الر
 ،020 7361 3444ر
ي
 ،www.rbkc.gov.uk/councilanddemocracy/local-democracyandelections/register-voteأو
المجتمع" يف  10بارد رود ،نورث كنسينغتون ،لندن
التوجه إىل فريق الخدمات االنتخابية التابع لنا يف "مركز الكرف
ي
ً
ً
مساء.
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آخر أخبار انتظار السيارات

آخر أخبار السالمة من الحريق

األهاىل
آخر أخبار تصاري ــح انتظار سيارات
ي

استمرار العمل

لن يتعي تجديد تصاري ــح انتظار السيارات حن شهر يونيو
القادم للسكان السابقي يف "برج غرينفيل" و"غرينفيل
ووك" ،والسكان الحاليي يف "هورستواي ووك" ،و"باراندون
امىل هاوس" ،و"تريدغولد
ووك" ،و"تسرتون ووك" ،و"بر ي
هاوس" و" 50-44فر ين كلوز" ،والحائزين حاليا عىل
تضي ــح انتظار سيارات مجانية الستخدامات "الجراج" أو
"شوارع المدينة" صادرة من "مؤسسة إدارة إيجارات
وتشلس" ( )KCTMOيف أعقاب مأساة
كنسينغتون
ي
"غرينفيل".
يمكن للسكان الحاصلي عىل تلك التصاري ــح االستمرار يف
استخدامها عىل الرغم من انتهاء فرة رسيانها يف  31مارس
 .2018الرجاء االستمرار يف استخدام التصاري ــح المنضفة
المدن" مع التصاري ــح
لكم .سيتعامل "موظفو إنفاذ القانون
ي
الموجودة عىل أنها سارية المفعول بعد هذا التاري ــخ ،ولن
يتلق هؤالء السكان أي "إشعار سداد غرامة" إذا ما قاموا
باستخدام هذه التصاري ــح بشكل صحيح .سنقدم المزيد من
المعلومات عن مواقف السيارات ً
قريبا ،ولكن إذا كانت لديك
أسئلة ،فيمكنك إرسال رسالة الكرونية عىل العنوانHM- :
Parking@rbkc.gov.uk

الرنامج المستمر ألعمال السالمة من
كجزء من ر
ئ
المطاف يف لندن خطط
الحرائق ،أقرت قوات
المجلس لركيب "دراي رايزرز" ()dry risers
وه عبارة
الح
إضافية يف جميع أنحاء ي
السكن .ي
ي
عن أنابيب يقوم رجال اإلطفاء بتوصيلها بمصدر
مياه مضغوط للوصول إىل مستويات مختلفة.
سبتمر.
ومن المقرر أن يكتمل هذا العمل بحلول
ر

المحافظة عىل نظافة ممرات
الح
وطرقات ي

ر
يرج الحفاظ عىل الممرات المشركة خالية من أي
صناديق تخزين وغرها من المخلفات .تتسبب
األهاىل وعدم تمكينهم من
هذه األشياء يف إعاقة
ي
المبان يف حالة الطوارئ .نحن نعلم أن
رسعة إخالء
ي
السكان أعربوا عن حاجتهم إىل مزيد من أماكن
التخزين كجزء من أعمال التجديد الشاملة ،ويعمل
المهندسون المعماريون عىل إيجاد أفكار لتوفر
الح
مساحات تخزين إضافية يف جميع أنحاء ي
السكن.
ي

آخر أخبار أعمال البناء
منطقة المرجل المؤقت
يتواصل العمل يف تطوير المساحة المحيطة بالمرجل المؤقت .سنعمل عىل جعل
األهاىل إىل المسارات القريبة .نحن نعمل عىل
الموقع أصغر مساحة ،وتحسي وصول
ي
حل هذه المشكلة برسعة.

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

النكسر وست

ر
النكست وست
تطوير
األهاىل حول أعمال
بي شهري يناير ومارس من هذا العام كنا نتحدث مع الكثر من
ي
الح.
التحسينات الجارية يف ي
ً
ً
شكرا جزيال لكل من أعىط وقته وشارك برأيه وأفكاره.
األهاىل يف منازلهم.
 تحدثنا إىل  375من
ي
 حض ر
الثان.
أكر من  300من
األهاىل يف "يوم األفكار" األول و 170يف اليوم ي
ي
 عقدنا  10اجتماعات لمربعات سكنية منفردة  /مجموعة مربعات سكنية
األهاىل الدراسة االستقصائية المبدئية
 أنىه  179من
ي
.
الن
شاكل
الم
عىل
األهاىل
لع
سيط
أبريل
ف
األهاىل
لجميع
"
أفكار
كتاب
سيتم تسليم "
ي
ي ي
ً ي
أثاروها ،واألفكار المطروحة والتعليقات والمالحظات الواردة .سيتضمن الكتاب أيضا
بعض االقراحات الخاصة بالمشاري ــع المبكرة .وتشمل هذه المشاري ــع اإلصالحات
الالزمة لتطوير المساكن والوصول بها إىل مستوى الئق حن قبل إجراء المزيد من
التحسينات الطموحة.

الخطوات التالية

ً
ممثىل كل
ونحن يف سبيلنا أيضا إلنشاء "مجوعة أهلية للتوجيه" من
ي
الح،
مربــع
سكن  /مجموعة مربعات سكنية من جميع أنحاء ي
ي
وممثلي من لجنة "اتحاد الشاغلي" .سوف تتخذ "مجموعة
السكن ،وتلك
الح
التوجيه" قرارات بشأن أعمال التحسينات يف ي
ي
الن يستفيد منها ر
وف حالة الرغبة يف
أكر من مربــع
سكن واحد .ي
ي
ي
يرج االتصال بنا.
المزيد من المعلومات بشأن كيفية المشاركة ،ر

الخطوات التالية

وف هذه
سنعقد اجتماعات لكل مربــع
سكن /مجموعة مربعات سكنية يف مايو .ي
ي
اآلن:
االجتماعات سيتم ي
سكن بتسجيل أسمائهم كمرشحي لتمثيل المربــع
 سيقوم السكان من كل مربــع
ي
السكن الخاص بهم ،ويتم التصويت من جميع المقيمي يف هذا المربــع ،بما
ي
يضمن إتمام عملية اختيار الممثلي يف نزاهة تامة.
للمض قدما يف تنفيذها
 النظر يف األفكار واختيار األفكار المناسبة
ي
 المشاركة يف عملية اختيار المهندسي المعماريي لتنفيذ المزيد من أعمال
التصميم التفصيلية
السكن بالكامل للعمل يف "مجموعة التوجيه"
الح
 اختيار ممثلي عىل مستوى ي
ي
 البدء يف النظر يف اإلدارة المستقبلية للمساكن

منح الفرصة للجميع لإلدالء بآرائهم

الن سيتم تنفيذها خالل
ي
اآلن بعد يوضح بعض األنشطة الرئيسية ي
األشهر القليلة المقبلة.




الماض ،كان جل اهتمامنا هو التأكيد عىل إتاحة الفرصة للجميع
عىل مدار الشهر
ي
لإلدالء بآرائهم حول مستقبل "النكسر وست" .نجحت فكرة اجتماعات كل مربــع
سكن عىل حدة  /مجموعة مربعات سكنية بشكل جيد ،وستكون هذه االجتماعات
ي
األهاىل يف تنفيذها
يرغب
الن
التحسينات
ه
ما
فيه
سيتقرر
الذي
المكان
ه
ي
ي
ي
ي
لمساكنهم ومربعاتهم السكنية.

السكن /
سيتم التنسيق بي كل من اجتماعات المربــع
ي
األهاىل المنتخبي الجدد مع
ممثىل
مجموعة مربعات سكنية و
ي
ي
المهندسي المعماريي لالنتهاء من التصاميم التفصيلية .سوف
سكن .سوف
يقررون أيضا التحسينات المقرحة يف كل مربــع
ي
ً
نبدأ أيضا النقاش حول خيارات اإلدارة الحالية والمستقبلية
األهاىل
السكن .كما سيبدأ العمل يف إنشاء "مجموعة
للح
ي
ي
ي
والن سيتواجد ممثلوها يف كل اجتماع لمجموعة من
للتوجيه"
ي
المربعات السكنية يف مايو.
األهاىل للتوجيه" – سوف نعمل مع اجتماعات
"مجموعة
ي
/
ممثىل
المربــع السكنية مجموعة المربعات السكنية لتحديد
ي
هذه المجموعة .سوف تشكل مساعدتهم أداة توجيه لعملية
التخطيط واالنتهاء من برنامج التجديد ،باإلضافة إىل تدقيق
أعمال التحسي واالنتهاء من تسليمها عىل الوجه األمثل.

توقيتات يف أجندة مواعيدك

مزيد من المعلومات:

 12أبريل – اجتماع حائزي عقود اإليجار

ونwww.lancwestrfurb.com :
موقع الكر ي
ً
مجان( 0800 644 6040 :مجانا من الخطوط األرضية)
هاتف
ي
هاتف المكتب020 8536 1436 :
ونlancasterwet@newmanfrncis.org :
بريد الكر ي
وتشلس بخصوص أي أمور
كنسينغتون
بمجلس
لالتصال
ي
ون:
ر
االلكر
يد
الر
عر
اسلة
ر
الم
يرج
بالمدينة،
متعلقة
ر ر
ي
 LancasterWestOffice@rbkc.gov.ukأو زيارتهم يف
الوحدة  ،2بيسالين ستوديوز ،ويتشرش رود

مايو – اجتماعات المربعات السكنية /
مجموعة مربعات سكنية
األهاىل للتوجيه"
مايو – اجتماع "مجموعة
ي

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

ساعات العمل الحالية ه:
ي ً
صباحا إىل  5مساءً
االثني إىل الجمعة9 :
لألهاىل عند الحاجة إليها .لذا،
نحن ملرمون بتقديم الدعم
ي
يرج إخبارنا يف حالة الرغبة يف تمديد ساعات العمل.
ر
يف حالة الرغبة يف االشراك يف الحصول عىل تحديثات من
ون ،ر
يرج
"فريق النكسر ويست" من خالل ر
الريد االلكر ي
إرسال رسالة الكرونية إىلphilip.baker@rbkc.gov.uk :

