تیم محله
النکاستر غرب

اوت ۲۰۱۸
با گروه توسعه و مشارکت محلی خود آشنا شوید

در آخرین خبرنامهمان ،استخدام خدرا
(خضرا) ابراهیم را بعنوان مسئول پروژه
توسعه محلی اعالم کردیم .خدرا سابقا
با ساکنین سومالیایی کار میکرد تا
مشکالتی را که آنها در دسترسی به
تاسیسات داشتند بشناسد مانند
مشکل در هنگام پرداخت اجاره خانه یا
گزارش خرابیها .خدرا در ماه ژوئیه در
راگبی پورتبللو ،که ما جلسهای در قهوه
اجتماعی صبحگاهی آنها برگزار کردیم،
به من پیوست .در عکس مقابل خدرا را
در حال صحبت با چند تن از ساکنین
سومالیایی میبینید .خوشحالم که این
ماه عضو جدید دیگری از گروهمان را
معرفی کنم .رکسانا هاشمی که او هم
مسئول پروژه توسعه محلی است .در
هفتههای اول فعالیت در اینجا ،او هم با
تعدادی از ساکنین فارسیزبان کار کرده
و به آنها در تکمیل فرمهای درخواست
کار یا کمک هزینه (بنفیت) کمک میکرد.
هدف ما این است به ساکنین کمک
کنیم تا از توان خود استفاده کنند
با شما همکاری کنیم تا بدانیم چگونه
میتوانیم حمایت بهتری از شما داشته
باشیم از آموزش و استخدام گرفته تا
بهداشت و تحصیل.
مایلم نظرات شما ساکنین را بشنوم تا
به تعیین سوی گروهمان کمک کند و
نیازهای شما را بهتر بشناسیم .از نظر
من جامعه محلی ما ترکیبی غنی از
افراد متخصص آموزش ،تعلیم و تربیت ،و
کاریابی هستند و میتوانیم به کمک

مردم محل شتافته و تنوع فرهنگی
اجتماعمان را ارج بگذاریم.
اگر ایدهای دارید که گروه ما بهتر بتواند
به شما سرویس دهد لطفا برای من
بنویسید یا اگر میخواهید قرار مالقات با
من یا یکی از اعضای گروه بگیرید تا
درباره ایدهها و نیازهایتان صحبت کنید
نشانی
به
لطفا
 desmond.zephyr@rbkc.gov.ukایمیل
بفرستید.

سیاست واگذاری اجاره
محلی

بازگشایی آکادمی
کنزینگتون آلدریج

انجمن ساکنین النکاستر غرب در روز
پنجشنبه  ۱۶اوت از ساعت  ۶:۳۰عصر
تا  ۸شب و روز جمعه  ۱۷اوت از
ساعت  ۱۲:۳۰تا  ۲بعدازظهر کارگاهی
برگزار میکند تا در شکلدهی
سیاست واگذاری اجاره محلی شورا،
که شامل محله النکاستر غرب خواهد
شد ،کمک کند.
از تمام ساکنین محله النکاستر غرب
دعوت میشود در اتاق جلسات در
طبقه همکف مرکز تفریحی کنزینگتون،
جائیکه که فدراسیون مستاجرین لندن
و انجمن ساکنین النکاستر غرب تواما
کارگاهی برگزار میکنند ،شرکت کنند
تا درباره چکونگی تامین نیاز مسکن
مردم محل همزمان با تخصیص خانهها،
بحث کنند.

باال( :نفر وسط) خدرا ابراهیم
چپ :دزموند ِزفیر
راست :رکسانا هاشمی

ممکن است از تصمیم آکادمی
کنزینگتون آلدریج برای بازگشت به
محلی قبلی خود در خیابان سیلچستر
در ماه سپتامبر آگاه باشید .در خالل
اینکار ،مسئولین مدرسه ،اطالعاتی را
از کارشناسان و خبرگان از جمله
اناچاس ،و گروه مستقل مدیریت
محوطه کسب کردند .این تیم از نزدیک
با مدرسه همکاری کردهاند تا درباره
دوام و پایداری برج و تاثیرات احتمالی
تخریب برج ،در صورتیکه چنین تصمیم
گرفته شود ،به آنها اطمینان دهند .این
گروه مایل است شما حتما به این
اطالعات دسترسی داشته باشید که
در وبسایت آکادمی کنزینگتون آلدریج
نشانی
به
www.kaa.org.uk/students parents/kaa1-faqsدر دسترس است.

آینده محوطه برج گرنفل

نخست وزیر شخصا تعهد داده که
داغداران ،بازماندگان و جامعه محلی
هدایتگر فرایند تصمیمگیری برای آینده
بلند مدت محوطه خواهند بود .این امر
طی مجموعهای از مقررات کتبی برای
تنظیم مشاورهها درباره آینده محوطه
تدوین شده و عالوه بر معاون وزیر
مسکن ،جوامع ،و دولتهای محلی توسط
باروی سلطنتی کنزینگتون و چلسی ،و
انجمن ساکنین النکاستر غرب هم امضا
شده است.
این مقررات اذعان دارد که زمین محوطه
به نهادی تحویل خواهد شد که نماینده
داغداران و بازماندگان باشد ،بعد از اینکه
چنین گروهی تشکیل شده و محوطه
برای استفاده آتی آماده شد.
دولت متعهد است یادوارهای در محل
محوطه برج گرنفل نصب نماید و برای
انجام هر چه بهتر این امر همکاری
نزدیکی با داغداران و بازماندگان دارد.
معاونان وزیر مراحل اصلی پیشبرد کار را
کتبا به داغداران و بازماندگان اطالع
دادهاند .این نامه را میتوانید در این
بیابید:
نشانی
www.gov.uk/government/collections
 /grenfell-tower#lettersمکاتبات بیشتر
با مردم محل در صورت نیاز انجام خواهد
شد.
در قالب این برنامه ،دولت اخیرا اعالم
کرد که مشئولیت محوطه برج گرنفل را
عهدهدار خواهد شد .تا زمانیکه آینده
محوطه توسط جامعه تعیین شود ،دولت
تصمیمات عملیاتی مانند ایمنی و امنیت
محوطه ،و هماهنگیهای الزم برای
دسترسی به محوطه را خواهد گرفت.
توافقنامه رسمی در فصل پائیز نهایی
خواهد شد .تا زمانیکه این تصمیمات به
مرحله اجرا درآیند ،محوطه کماکان توسط
گروه مستقل مدیریت محوطه ،که از
ژوئیه  ۲۰۱۷اینکار را بر عهده داشت،
خواهد بود .پلیس محل کماکان به
همکاری با گروه مستقل مدیریت محوطه
همکاری ادامه خواهد داد و برای حفظ
تمامیت محوطه ،در اطراف آن گشت
خواهد زد.

تفریح رایگان و کم هزینه تابستانی برای جوانان و نوجوانان
برنامه مفصل "تابستان در شهر" برای
هر نفر گزینهای دارد .میتوان گفت در
مرکز و غرب لندن صدها برنامه و فعالیت
ارائه شده تا کودکان ،جوانان و
خانوادههایشان را شاد و سرگرم نماید.
این برنامهها شامل هر چیزی از
صخرهنوردی گرفته تا دیجی ،از تدوین
یک نمایشنامه در یک روز تا تهیه یه به
اصطالح مستند مسخره درباره مجودات
فضایی را شامل میشود .همه این
برنامهها یا رایگان هستند

یا کم هزینه و در طی تعطیالت
تابستان عرضه میشوند.
این برنامهها که توسط باروی
سلطنتی کنزینگتون و چلسی،
شورای همراسمیت و فوالم ،و
وستمینیستر
سهر
شورای
شامل
شدهاند
سازماندهی
فعالیتهایی هم هستند که برای
افراد معلول مناسبند.
کلیه این برنامههای شاد و سرگرم
کننده را در تویتر با هشتگ
 #MySITCدنبال کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر به
وبسایت
www.mysummerinthecity.org.uk

مراجعه نمائید.

برنامه تابستانی مرکز
اجتماعی کرو
مرکز کرو ( )Curveبرای سرگرمی
شما در تابستان مجموعهای غنی از
برنامههای مختلف را دارد .برنامه
کامل آن را به همراه خبرنامههای
خود منتشر کردهایم و همچنین آپهی
رویدادها را هم در تابلوهای اعالن
محالت نصب کردهایم.
برای کسب اطالعات بیشتر یا به این
مرکز واقع در شماره  ۱۰خیابان بارد
بیائید و یا صفحه اختصاصی آنها را در
وبسایت حمایت از گرنفل به نشانی
 grenfellsupport.org.ukببینید.
توجه
مرکز اجتماعی کرو در طی آخر هفته
برگزاری کارناوال تعطیل بوده و
سهشنبه  ۲۸اوت مجددا باز خواهد
شد.

فعالیتهای تابستانی در مرکز تفریحی کنزینگتون
کالس شنای تابستانی
هر هفته در طی تعطیالت دورههای
کوتاه مدت شنا برگزار خواهد شد .این
دورهها روشی مناسب برای تفریح در
آب و بهبود فن شنا طی یه هفته
کالسهای روزانه پشت سر هم ۳۰
دقیقهای هستند.
جلسات شنای مناسب خانواده به
شما فرصت میدهد از مزایای
بهداشتی ،اجتماعی و تفریحی شنا
بهرمند شده و والدین و کودکان،
همزمان با اینکه بدور از تلویزیون اوقات
خوشی در کنار هم دارند ،اندام
مناسبتری هم داشته باشند .در
برنامه هفتگی استخر دنبال زمانهای
"شنا برای همه" و "شنا برای
خانواده" بگردید.

اردوی تابستانی تنیس
مرکز تفریحی کنزینگتون با همکاری
گیو ایت یور مکس ( Give It Your
 )Maxاردوهای دو روزه مینیتنیس
رایگان ارائه میکند .مه با هم
نوجوانان را تشویق میکنیم دست به
راکت شده و خود را با یکی از
ورزشهای رایج ملی سرگرم کنند.
جلسات دو روزه از ساعت  ۱تا  ۳بعد
از ظهر برای کودکان  ۵تا  ۱۰ساله در
تاریخهای زیر ارائه میشوند ۶ :تا ۷
اوت ۹ ،تا  ۱۰اوت ۲۰ ،تا  ۲۱اوت ،یا
 ۲۳تا  ۲۴اوت.
کافیست با در دست داشتن نام و
تاریخ تولد کودکتان و شماره تماس
والدین یا سرپرست وی و انتخاب دو
تاریخ ترجیحی با فیل به نشانی
ایمیل  phil.kemp@gll.orgتماس
بگیرید.

حفظ سالمتی شما
سوم ژوئیه در ویتستبل هاوس یک مورد
آتش سوزی روی داد .این آتش که به یک
آپارتمان محدود بود فورا توسط آتشنشانی
خاموش دش .بازرسان آتشسوزی به صحنه
آمده و توانستند معلوم کنند که آتش توسط
ته سیگار شعلهور شده بود .تصور میشود
که آن ته سیگار از طبقه باال به ایوان آن طبقه
افتاده بود .خوشبختانه همه سالم ماندند و
مورد رسیدگی قرار گرفتند اما مهم است که
بدانیم موثرترین شیوه مبارزه با آتش،
پیشگیری از آن است .بسادکی میشد از
این آتشسوزی جلوگیری کرد .در زیر چند
نکته درباره مسئولیت اجتماعی ارائه
میشود که میتوانید برای احتراز از
آتشسوزری در بالکنها اتخاذ کنید:
استعمال دخانیات مهمترین عامل تلفات
ناشی از آتشسوزی است .در صورتیکه
بخواهید بیرون از خانه سیگار بکشید باید
دقت کنید که سیگارتان را بدرستی خاموش
کرده و در ظرف مناسب میریزید.
از زیرسیگاری مناسب استفاده کنید که
واژگون نشود و هیچگاه هیج سیگاری را در
حالت روشن رها نکنید .دقت کنید که مواد
دخانی قبل از دور انداختن خاموش شده و
سرد باشند و آنها را خیس کرده و با دقت در
ظرف زباله بیاندازید.
افراد سیگاری که هنوز آماده ترک سیگار
نیستند ،از دیدگاه ایمنی در

برابر آتش ،سیگارهای الکترونیکی (وِیپ)
گزینه بهتری هستند .بنابراین اگر هنوز آماده
ترک کامل سیگار نیستید استفاده از ِویپ
تغییری است که میتواند جان انسانها را
نجات دهد.
هیچگاه نباید در خانه یا ایوان خود از منقل
(منجمله منقلهای یکبار مصرف) استفاده
کنید .منقل مدت زیادی بعد از استفاده داغ
میماند و ساعتهای بعد از اینکه خاموش
شدند گاز منواکسید کربن ساتع میکنند.
بالکنها و مناطق مشاع باید خالی از هر
گونه مانعی باشند .این اقالم نه تنها
میتوانند بعنوان سوخت آتش عمل کنند
بلکه مسیر فرار احتمالی را سد میکنند یا
مانع دسترسی امدادگران میشوند.
آیا نگران ایمنی در برابر آتش هستید؟ بازدید
رایگان از خانه شما شیوه مناسبی برای درک
خطرات موجود و آموختن شیوههای حفظ
ایمنی است .در صورتی هم که برای
پاکسازی بالکن نیاز به کمک داشته باشید
میتوانیم به شما کمک کنیم .بمنظور
برنامهریزی برای بازدید با مدیر محل خود
صحبت کنید.

مرکز کلمنت جیمز

برنامه هنری کارناوال تابستانی
کلمنت جیمز از  ۶اوت  ۲۰۱۸مجددا
برقرار است
لباس خودتان را بدوزید ،به سفر بروید،
چیزهای تازه بیاموزید ،آواز بخوانید ،برقصید،
نقاشی کنید و دوستان تازه (سنین  ۸تا ۱۴
سال ) بیابید .برای فینال بزرگ در برنانه ما در
یکشنبه کارناوال ( ۲۶اوت) شرکت کنید.
جزئیات برنامه امسال ما عبارت است از ۶ :تا
 ۱۰اوت از  ۹:۳۰صبح تا  ۴بعدازظهر و  ۲۰تا
 ۲۴اوت از  ۹:۳۰صبح تا  ۴بعدازظهر .ظرفیت
محدود بوده و بسرعت پر میشود – اگر
تمایل دارید کودک خود را ثبت نام کنید لطفا
با شماره  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۸۸۰۱یا ایمیل
اِستر
با
esther@clementjames.org
پیکِرینگ تماس بگیرید.

میخواهید مهارتهای زبان انگلیسی

خود را تقویت کنید؟ مرکز کلمنت جیمز
کالسهای رایگان زبان انگلیسی ( )ESOLو نیز
برنامه اینتوورک ( )IntoWorkرا برای
بزرگساالن کم درآمد برگزار میکند .در صورت
تمایل برای قرار گرفتن در لیست نتظار
کالسهای انگلیسی ،زیاضی ،یا دورههای
انفورماتیک (رایانه) در ماه سپتامبر لطفا با
شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۸۸۱۰با ماری تماس
بگیرید یا به مرکز کلمنت جیمز واقع در No 95
 Sirdar Road, W11 4EQیا وبسایت
 clementjames.orgمراجعه نمائید.

تهیه استراتژی محل
مشتاق شنیدن دیدگاه شما هستیم درباره
آنچه که میخواهید در طی سه سال آینده
انجام دهیم و آنگونه که شما میخواهید کار
کنیم .در حال تهیه یک استراتژی سه ساله
هستیم که راهنمای ما در کاری که انجام
میدهیم و چگونه آنرا انجام میدهیم خواهد
بود .الزم است که این امر مبتنی بر خواست
ساکنین باشد.
الزم است تا حد ممکن تعداد بیشتری از
شما نظرات خود را با ما در میان بگذارد .برای
اینکار میتوانید یا شخصا با شان هِیدن در
دفتر بیساین

استودیوز تماس بگیرید یا به نشانی
 shaun.haden@rbkc.gov.ukایمیل بفرستید
یا اگر گوشی هوشمند (اسمارت) دارید با
گرفتن دوربین گوشیتان روی شکل مقابل و
کلیک روی لینکی که نمایان میشود و
سپس تکمیل فرم گوگل ،پرسشنامهای را پر
کنید.
ما از نظرات شما برای شکل دادن به
اولویتها و ارزشهای گروه مدیریت محله
النکاستر غرب در سه سال آینده استفاده
خواهیم کرد.

کارناوال ناتینگهیل
به کارناوال ناتینگ هیل ( ۲۶و  ۲۷اوت) کمتر
از یکماه باقیمانده است .شورا مفتخر است
به سازماندهندگان کارناوال کمک کند تا
رویدادی واقعا بینالمللی ،که هزاران نفر را از
کل لندن و حتی سراسر جهان به خود جذب
میکند ،برگزار کنند .میدانیم که این
کارناوال زندگی ساکنین محل را مختل
میکند لذا سخت تالش میکنیم تا این
اختالل را تا حد ممکن کاهش دهیم .داریم با
همکاری سازمان دهندگان و مردم محل
هماهنگ میکنیم تا مطمئن باشیم محله
النکاستر غرب در طی کارناوال برای عموم
مردم تعطیل باشد .فرایند امنیتی استاندارد
برای دسترسی به منزل برای کسانی که
تحت تاثیر بسته شدن خیابانها و حضور پلیس
واقع میشوند نشان دادن کارت شناسایی
است .عالوه بر این هم یکشنبه و هم
دوشنبه راس ساعت  3بعدازظهر یک سکوت
 72ثانیهای برای گرامیداشت یاد جانباختگان
فاجعه گرنفل برگزار خواهد شد .اطالعات
کلیتر شامل نقشهها جدول زمانی ،شماره
تلفنهای ضروری درباره کارناوال را میتوانید
در وبسایت سازمانددهندگان آن به نشانی
 www.nhcarnival.orgو یا در دفترچه
نشانی
در
ما
ساکنین
راهنمای
 goo.gl/uiPiyFبیابید.

اخبار دوربین مداربسته ()CCTV
گروه مدیریت محله متعهد است تا اطمینان
حاصل کند شما در خانه و محلتان احساس
امنیت نمائید .در ماه اوت تمام  25دوربین
مدار بسته موجود را مورد
قرار
کامل
بازرسی
خواهیم داد تا در صورت
نیاز تعمیر و سرویس
نمائیم .بازرسی همه
دوربینها تقریبا یک ماه
طول خواهد کشید.

یونیورسال کردیت از راه میرسد  -آماده باشید
یونیورسال کردیت سامانه هدفمند پرداخت
کمک هزینه به افراد در سن اشتغال کم
درآمد است که در  ۱۲دسامبر  ۲۰۱۸در
کنزینگتون شمالی اجرایی خواهد شد .این
سامانه جایگزین شش کمک هزینه
هدفمند کنونی خواهد شد:
 کمک هزینه ترمیم درآمد (اینکام
سپورت)
 کمک هزینه افراد جویای کار مبتنی بر
درآمد (اینکام بِیسد جاب سیکرز
اِالونس)
 کمک هزینه کمک و اشتغال مرتبط با
درآمد (اینکام ری ِلیتد ایمپلویمنت اند
سپورت ايالونس)
 کمک هزینه اجاره منزل (هاوزینگ
بنفیت)
 عایدی مالیات کودک (چایلد تکس
کردیت)
 عایدی مالیات اشتغال (ورکینگ تکس
کردیت)
قرار است سامانه یونیورسال کردیت
سادهتر از نظام فعلی کمک هزینهها و
عایدی مالیات باشد.

یونیورسال کردیت بصورت ماهیانه پرداخت
میشود .استحقاق افراد بر اساس
نیازهای اساسی مالی آنها ،که دولت
میگوید بسته به منابع مالیشان برای
زندگی نیاز دارند ،محاسبه میشود.
اگر هم اکنون کمک هزینه دریافت میکنید
الزم نیست کاری انجام دهید .وزارت کار و
مستمری ( )DWPبه شما اطالع خواهد
داد که چه زمانی باید تقاضای یونیورسال
کردیت کنید .با نزدیکتر شدن به آن زمان،
ما هم کارگاه و جلسات مشاوره برگزار
خواهیم کرد تا در این تغییر به شما کمک
کنیم .این کمک شامل نکاتی درباره درآمد
و مخارج و بودجهبندی خواهد بود.
تا آن موقع اگر برای تنظیم اجاره و یا اجاره
عقب افتاده نگرانی مالی دارید یا در زمینه
کمک هزینهها (بنفیت) و نحوه درخواست
نیاز به راهنمایی دارید در جلسات آزاد
تشریحی ما در واحد شماره یک در
روزهای سهشنبه  ۱۰صبح تا  ۴بعدازظهر
شرکت کنید یا با شماره تلفن ۷۰۹ ۱۶۴
هنری تماس بگیرید.
 ۰۷۷۱۰با ژاکلین ِ

اولین مورد خانههای نمایشی ۴۲۶ -هرستوی واک
از شما دعوت میکنیم از اولین خانه
نمایشی ما در شماره  ۴۲۶در گذر
هرستوی واک بازدید نمائید .در این خانه
میتوانید درباره تحقیقات فنی انجام شده
کسب اطالع نموده و درباره ایده اولیه خند
برای توسعه خانهتان با آرشیتکتها
صحبت کنید .این فرصتی است برای شما
تا این ایدهها را توسعه دهید و صدایتان
شنیده شود.
(لِویت
آرشیتکتها
گروه
اعضای
برنستاین) ،فلوئید (که این برنامه را
هماهنگ میکند) و باروی سلطنتی
کنزینگتون و چلسی در محل هستند تا به
سواالت شما پاسخ دهند.
در النکاستر غرب خانههای نمایشی
بیشتری آماده خواهد شد تا در طی پائیز و
زمستان  ۲۰۱۸توسط ساکنین مورد بازدید
قرار بگیرند .در صورت تمایل به تنظیم قرار
بازدید خصوصی یا حضور به همراه مترجم،
لطفا با شماره تلفن ۰۷۷۱۰ ۰۵۳ ۴۳۷
نشانی
به
یا
و
گرفته
تماس
 lancasterwestoffice@rbkc.gov.ukایمیل
بفرستید.

تاریخ:
دوشنبه  ۱۳اوت تا شنبه  ۱۸اوت ۲۰۱۸
زمان:
دوشنبه ،سهشنبه و جمعه –  ۱۰صبح تا
 ۱بعدازظهر و  ۲تا  ۴بعدازظهر
چهارشنبه و پنجشنبه –  ۱۰صبح تا ۱
بعدازظهر و  ۵تا  ۸بعدازظهر
شنبه  10 – -صبح تا  1بعدازظهر
جزئیات مربوط به روزهای بیشتر در ماه
سپتامبر  ۲۰۱۸به زودی اعالم خواهد شد.

یادتان نرود در زمان تعمیرات در منزل حضور
داشته باشید

اکنون گروه تعمیرات ما سامانه پیام کوتاه یادآوری را راهاندازی کرده است.
اگر برای تعمیرات قراری تنظیم کردهاید یک روز قبل ،یک پیام کوتاه دریافت
خواهید کرد تا زمان و نام تعمیرکاری را که میآید به شما اطالع دهد .اگر
نمیتوانید در آن هنگام در منزل باشید این امکان را دارید که با پاسخ دادن
به آن پیام قرار خود را عوض کنید و یا به دفتر ما تلفن کنید .در طق هفته
گذشته پیامهای یادآوری را فرستادیم و تا همینجا شاهد کاهش تعداد
قرارهای فراموش شده هستیم .یعنی اینکه دیگر زمان کمتری هدر
میدهیم و قادر هستیم به کارهای مهم برسیم .اگر تلفن همراه دارید اما
پیام کوتاه یادآوری تعمیرات را دریافت نمیکنید لطفا به نشانی
 LancasterWestoffice@rbkc.gov.ukایمیل بفرستید.

پاکسازی تابستانی

نظافت بیرونی پنجرهها در ماه اوت در
امالک زیر اجرا خواهد شد:
باراندون واک  ۶تا  ۸اوت ۲۰۱۸
تسترتون واک  ۷تا  ۹اوت ۲۰۱۸
هرستوی واک  ۸تا  ۱۰اوت ۲۰۱۸
براملی هاوس  ۱۴تا  ۱۵اوت ۲۰۱۸
تردگلدهاوس  ۱۶تا  ۱۷اوت ۲۰۱۸
تاکنون بیش از  ۶۰۰۰تکه آدامس از
سطح محله جمع شده است.

نحوه تماس با ما
میتوانید ما را در نشانی زیر بیابید:
The Estate Office, at Units 3 & 7,
Baseline Studios, Whitchurch
Road, W11 4AT
در صورتیکه ترجیح میدهید تلفن
بزنید ،لطفا با شماره ۰۵۳ ۴۳۷
 ۰۷۷۱۰یا  ۰۸۰۰ ۱۳۷ ۱۱۱با مرکز
تلفن تعمیرات تماس بگیرید.
ساعات کار ما فعال عبارت است از:
دوشنبهها تا جمعهها
 ۹صبح تا  ۵بعدازظهر
یا به نشانی زیر ایمیل بفرستید:
LancasterWestoffice@rbkc.gov.uk

