تیم محله
النکاستر غرب

 ۴می ۲۰۱۸

اخبار بازسازی النکاستر غرب
بروشور بلوکتان را
از دفتر محله
بگیرید

ساکنین پیشین برج
گذر
و
گرنفل
و
گرنفلواک
کنونی
ساکنین
گذرهای
هرستویواک،
با توزیع کتابچهای حاوی شرح
واک،
باراندون
ایدهها برای بازسازی محله
تسترتون واک،
النکاستر غرب گام بعدی در این راه
براملی هاوس ،تردگلد هاوس و
برداشته شد .شورای کنزینگتون و
شمارههای  ۴۴تا  ۵۰وریتی کلوز ،که
ساکنین
چلسی با همکاری انجمن
دارای مجوز رایگان گاراژ یا امالک هستند
النکاستر غرب کار هدایت طراحی
که بدنبال فاجعه برج گرنفل توسط
سازمان مدیریت مستاجرین کنزینگتون و
مشترک بازسازی محل را عهدهدار
بود .کتابچه حاوی نگرانیهای ساکنین و راهحل آرشیتکتها برای رفع این چلسی صادر شد تا ماه ژوئن نیاز به
نگرانیها میباشد .همچنین اقدامات فوری و پروژههای اولیه که در مرحله اول تمدید مجوزهای خود ندارند.
ساکنین دارای هرنوع مجوز دیگری الزم
بازسازی اولویت داده شدهاند در این کتابچه تشرح شدهاست.
است طبق معمول مجوزهای خود را
وضعیت
بهبود
ساکنین میتوانند گزینههای پیش روی خود را درباره
تمدید کنند .مقررات عادی پارکینگ
ها
کتابچه
بیابند.
بلوکهایشان بطور خاص و کل محل بطور عام در این کتابچهها
کماکان اجرا میشود.
بیابند .کتابچه ایدههای اولیه برای بازسازی در دفتر بیسالین استودیوز و نیز با وجود اینکه تاریخ اعتبار سایر مجوزها تا
f rb.
#do
بطور آنالین در نشانی
قابل پایان  31مارس  2018قید شده ،اما
در
غرب،
النکاستر
بازسازی
بعدی
جلسات
به
مربوط
تهیه است .اصالعات
ساکنینی که چنین مجوزهایی دارند
کماکان میتوانند از آنها استفاده کنند.
خبرنامه انجمن ساکنین النکاستر غرب منتشر میشود.
لطفا کماکان مجوزهای خود را در معرض
دید بگذارید .هنوز هم پارکبانها این
مجوزها را خواهند پذیرفت و اگر
دارندگانشان این مجوزها را به درستی
در معرض دید بگذارند جریمه نخواهند
شد .اطالعات بیشتر در رابطه با پارکینگ
اخبار فعالیتهای اجتماعی محل
را متعاقبا اعالم خواهیم کرد ،اما اگر
برنامههای عرضه شده در مرکز سوالی داشته باشید لطفا با ایمیل HM-
 Parking@rbkc.gov.ukتماس بگیرید.

تفریحی کنزینگتون

اخبار سیستم حرارت مرکزی

org

p

در نظر داریم با فرا رسیدن تابستان در روز
اول ماه ژوئن ،سیستم حرارت مرکزی
مبوط به نواحی مشاع بلوکهای النکاستر
غرب را خاموش کنیم .این کار هیچ
تاثیری بر روی حرارت مرکزی خانه شما
نخواهد داشت .در صورت تمایل به بحث
ایمیل
با
لطفا
اینمورد
در
Lancasterwestoffice@rbkc.gov.uk
تماس بگیرید.

اخبار انجمن ساکنین النکاستر غرب
به دنبال انتشار کتاب ایدهها،
جلساتت مربوط به هر بلوک را در
ماه می برگزار خواهیم کرد تا
طرحهای بلوک شما را با جزئیات
بیشتری بررسی کنیم .بخصوص
برای کسب نظر شما درباره نحوه
اولویت بندی کارهای مربوط به
بلوک شما.
تاریخ و زمان مربروط به هر بلوک
به شرح زیر است:

چهارشنبه  ۱۶ماه می –  ۷عصر
 – 1گذرهای باراندون ،هرستوی و
تسترتون واکویز
 – 2وریتی کلوز
پنجشنبه  ۱۷می –  ۷عصر
 – 1مورلند هاوس/تالبوت گرو هاوس
 – 2تالبوت واک/آپر تالبوت واک

برای کسب اطالعات بیشتر لطفا با
شماره تلفن ( ۰۸۰۰ ۶۴۴۶۰۴۰تماس
چهارشنبه  ۹می –  ۷عصر
رایگان از تلفن منزل) یا ۸۵۳۶ ۱۴۳۶
 - 1کمبورن میوز /کملفورد کورت  ۰٢۰و یا ایمیل lancwestrefurb.com
/ - 2لوور کالرندون/گذر کالرندون یا
واک /گذر آپر کالرندون واک
lancasterwest@newmanfrancis.org
با نیومن فرانسیس تماس بگیرید.
پنجشنبه  ۱۰می –  ۷عصر
همچنین میتوانید برای مشاهده
 – 1تردگلد هاوس
کارهای انجام شده یا کتاب ایدهها و یا
وبسایت
به
نظراتتان
 – 2آپر کملفورد و لوور طرح
 www.lancwestrefurb.comمراجعه
کملفورد/کملفورد واک
کنید.

اخبار کارهای ساختمانی
درهای ضدآتش

عملیات نصب درهای ضدآتش جدید
برای افزایش ایمنی در کل محل ادامه
دارد .تاکنون درهای بیش از نیمی از
خانههای تردگلد هاوس نصب شده
است و این روند در ماه می برای این
بلوک تکمیل میشود .ما با ساکنینی
که هنوز درهایشان نصب نشده تماس
میگیریم تا برای کار نصب هماهنگی
کنیم .همچنین با ساکنین بلوکهای
واکویها همکاری میکنیم تا
مطمپن شویم آخرین درهای این
ساختمانها

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  ۰۷۷۱۰۰۵۳۴۳۷یا
 ۰۷۷۱۰۰۵۳۴۳۱زنگ بزنید.
ساعات کار کنونی:
روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ۹صبح
تا  ۵عصر.
ما متعهد هستیم تا هر زمان که ساکنین نیاز
به کمک داشته باشند به یاری آنها بشتابیم.
پس اگر مایل هستید ما ساعات کار خود را
بیشتر کنیم لطفا بما اطالع دهید.
لذا اگر مایل هستید که ساعات کار خود را
بیشتر کنیم به ما اطالع دهید .میتوانید به
philip.baker@rbkc.gov.uk
نشانی
برای تیم محله ایمیل بفرستید.

هم به سرعت نصب میشود .اگر
درباره این روند سوالی دارید یا مایل
هستید وقت رزرو کنید لطفا با
شماره تلفن  ۰۷۸۵۰ ۷۵۱ ٢۹۹با
مسئول ارتباط با ساکنین ،جکی
استوارت ،تماس بگیرید.

کانال دفع زباله

عملیات راهاندازی مجدد کانالهای دفع
زباله در بلوکهای واکویها ادامه دارد.
قرار است اینکار تا اواسط ماه می
تکمیل شود.

اخبار پلیس

برج گرنفل –
همیاری محلی

جلسات

در نظر داریم با تمام ساکنین محل و
مردمی که مستقیما تحت تاثیر حادثه
آتشسوزی برج گرنفل در  ۱۴ژوئن
 ٢۰۱۷قرار گرفتهاند دیدار و گفتگو
کنیم .مشتاق هستیم با شاهدان
عینی و ساکنینی که در محدوده
نزدیک برج سکونت داشتند صحبت
کنیم چون ممکن است بتوانند پلیس
را در امر تحقیقات یاری کنند .مایل
هستیم بفهمیم آن فاجعه چه تاثیری
بر شما داشته است ،به سرگذشت
شما گوش کنیم و هر کمکی نیاز
داشته باشید ارائه کنیم.
اگر اطالعاتی دارید که فکر میکنید در
تحقیقات پلیس مفید واقع شود ما
سراپا گوش هستیم.
کارآگاهان و مامورین تیم تحقیق پلیس
به همراه مامورین گروههای محله امن
مستقر در محل ،در روزهای زیر در
محل حضور خواهند داشت تا شخصا
با شما صحبت کنند .ما بابت
اطالعاتی که با ما در میان میگذارید
سپاسگزاریم و مشتاق دیدن شما در
مکانهای زیر هستیم:
پنجشنبه  ۱۰می
 ۱۱صبح تا  ۲بعدازظهر
دفتر بیسالین استودیوز
Baseline Studios, Unit 33 Whitchurch
Road, W11 4AT
پنجشنبه  ۱۰می
 ۴تا  ۹بعدازظهر
المنار
Al Manaar, 244 Acklam Road, W10
5YG
جمعه  ۱۱می
 ۱۰صبح تا  ۲بعدازظهر
Rugby Portabello Club
221 Walmer Road W11 4EY
جمعه  ۱۱می
 ۴تا  ۸بعدازظهر
کلیسای متدیست – مرکز اجتماعی
Methodist Church - Community
Centre, 240 Lancaster Road, W11
4AH
شنبه  ۱۲می
 ۱۱صبح تا  ۵بعدازظهر
مرکز اجتماعی د کرو
The Curve Community Centre 10
Bard Road, W0 6TP
شماره تلفن مرکز تماس:
۰۸۰۰ ۰۳٢ ۴۵۳۹
ایمیل:
Grenfell.investigation@met.poli
ce.uk

