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النكستر ويست
آخر األخبار
استمرار أعمال النظافة في مجمع النكستر ويست السكني
()The Lancaster West Estate

آخر أخبار

اجتماعات فريق موقع "غرينفيل"

في أعقاب الحريق المأساوي الذي وقع في "برج غرينفيل" ،يواصل "المجلس" العمل جاهدا ً لمساعدة األهالي
على ازالة أثار الدمار .وقد بلغ عدد األسر التي استفادت من خدمات النظافة المتاحة حتى اآلن أكثر من 170
أسرة في المجمع السكني في  ،Walkwayوتشمل هذه الخدمات على:








تنظيف السجاد والمشايات بالبخار
تنظيف الشرفات بما في ذلك إزالة كل ما هو
غير مرغوب فيه
تنظيف األرائك
تنظيف جاف للستائر أو الشبكات ،مع التنظيف
اليدوي للستائر المعدنية
تنظيف وحدات المطبخ
تنظيف األرضيات
تنظيف الحمام وقيشاني المرحاض ،والبانيو،
والدش واألحواض.

هل يمكنك التطوع والعمل كرائد
مجتمعي ""Estate Champion
في النكستر ويست؟
منذ أن تولى مجلس "كنسينغتون وتشيلسي"
 RBKCمسؤولية إدارة "مجمع النكستر ويست
السكني" ،ونحن نهتم باالستماع إلى آراء العديد من
األهالي الذين قدموا لنا تعليقات مفيدة بشأن األماكن
التي تحتاج إلى إصالح أو أعمال تنظيف وصيانة
إضافية .ونحن ملتزمون بتطوير المجمع السكني
كي يكون مجمعا ً متميزا ً للمقيمين فيه ،ولذلك نود
أن نسمع من السكان الذين يمكنهم العمل بمثابة
"رائد مجتمعي" ،ويشارك في دعم فريق الحي
الخاص بنا في سرعة تحديد المشكالت في جميع
أنحاء المجمع السكني والعمل على حلها .سوف
يتولى "الرواد المجتمعيون" ( Estate
 )Championsالمساعدة في متابعة مستوى
النظافة وسرعة تحديد األماكن التي تحتاج إلى
صيانة .إذا كان لديك رغبة في القيام بهذا الدور،
يرجى إرسال بريد الكتروني على:
steve.jacobs@rbkc.gov.uk

تقرر دعوة األهالي لحضور اجتماع عام يوم
15نوفمبر ،سوف يستعرض هذا االجتماع آخر
األخبار الخاصة بالتقدم ال ُمحرز في موقع
"غرينفيل" ،واالستماع إلى مشورة أهالي الحي
فيما يتعلق بالخطوات التالية .يتطلع مايكل
لوكوود (المسؤول الرئيسي عن موقع
"غرينفيل") ونيك هورد ،عضو البرلمان
(الوزير المسؤول عن ضحايا "غرينفيل") إلى
االجتماع باألهالي يوم  15نوفمبر ،2017
الساعة  6:30مسا ًء في مدرسة "سانت فرانسيس
أوف أسيسي الكاثوليكية االبتدائية" ،الواقعة في
شارع ترايدجولد ،لندنW11 4BJ ،

إذا كنت تعيش في  Walkwaysوترغب في حجز
موعد لخدمة من تلك الخدمات ،يرجى إرسال بريد
الكتروني على:
 .Shopna.Aktar@rbkc.gov.ukإذا كان
هناك أي مساكن أخرى قد تأثرت بشكل خاص من
حريق "برج غرينفيل" في أي مكان في المجمع
السكني وتحتاج إلى خدمات التنظيف ،يرجى
إخطاري على العنوان:
steve.jacobs@rbkc.gov.uk

رسالة من ستيف

آخر أخبار الدعم المعنوي

نحن مستمرون في التحدث كثيرا ً مع األهالي
حول مستقبل الحي السكني .هناك الكثير من
المقترحات المثيرة والجديرة باالهتمام ،ولكننا
بحاجة إلى االهتداء بخطة عمل تحقق آمال
الجميع في المجمع السكني .وأتطلع إلى اإللمام
بتفاصيل المناقشات وإيجاد األسلوب األكثر
فعالية للمضي قدما .ولكن إلعداد أفضل خطة،
فنحن بحاجة إلى أن نسمع منك .ويمكن التواصل
معي على.steve.jacobs@rbkc.gov.uk :
سوف يتولى فريقي أيضا اطالعكم على أحدث
المستجدات فيما يتعلق بخطط المجلس للتعاون
والعمل معكم ،ونحن نخطط لتنظيم حدث في
وقت مبكر من العام الجديد للتباحث في األمر.
مع زيادة درجة برودة الطقس ،أود أن أشكر
األهلي في "باراندون واك" لتنظيم حفلة
الهالوين التي أشاعت دفئا ً في نفوس الجميع.
وقد تنامي إلى سمعي أنهم بصدد االستمرار في
تنظيم أحداث ت أخرى ..........

كيف يمكن االتصال بنا
يمكنك االتصال بنا في "مكتب المجمع السكني" ( Estate
 ،)Officeفي الوحدة  ،2بيسالين ستوديوز ،ويتتشيرش روود.
وفي حالة الرغبة في االتصال الهاتفي077100 53431 :
وساعات العمل الحالية هي :االثنين ،األربعاء ،الخميس ،الجمعة
من الساعة  9صباحا ً إلى  5مسا ًء .ويوم الثالثاء من الساعة 9
صباحا ً إلى  7مسا ًء .ونحن ملتزمون بتقديم المساعدة والدعم
لألهالي عند الحاجة إليها .لذا ،يرجى إخبارنا في حالة الرغبة في
تمديد ساعات العمل.

دعم طوال الليل من  NHSفي "كنيسة
نوتنغ هيل ميثودست"
تتعاون خدمات الصحة الوطنية  NHSمع كل من
مؤسسة  Hestiaالخيرية و "خدمات مكافحة
اإلدمان" لتوفير مساعدة لألهالي الذين يعانون من
مشاكل في النوم أو يرغبون في التحدث إلى
شخص ما أثناء الليل للتخفيف عنهم بعد تعرضهم
لمأساة حريق "برج غرينفيل" .تتمركز هذه
الخدمات في "كنيسة نوتنغ هيل ميثودست" طوال
الليل ،من  10مسا ًء وحتى  8صباحاً ،كما نرحب
بحضور أي شخص في أي وقت.

بدأت االستعدادات لحفلة عيد
الميالد
يتولى كيم وناتاشا ،من السكان
المحليين ،تنظيم "حفلة عيد الميالد"
لجميع األهالي .وهما يتطلعان إلى
تبرعات من مستلزمات وأدوات الزينة
قبل احتفاالت شهر ديسمبر .يمكن
التبرع بمستلزمات وأدوات الزينة في
مكتب الموقع في  3بيسالين ستوديوز.

تحديث – جمعية اتحاد شاغلي مساكن النكستر ويست
مجمع النكستر ويست السكني
السكني

تحديث – اللجنة الفرعية لتجديد Walkways

في شهر يوليو ،وافق "المجلس" على تطوير "مجمع النكستر ويست السكني" .مع االلتزام بتنفيذ ذلك مع "مراعاة المتطلبات الخاصة لألهالي وبالتعاون معهم" .والتزم
"المجلس" في وقت الحق بجعل المجمع السكني "نموذجا ً لإلسكان االجتماعي في القرن الحادي والعشرين".
تم عقد اجتماع ألهالي  Walkwaysفي "كنيسة سانت كليمنتس" يوم الخميس  2نوفمبر .وبعد المقدمة والتأكيدات من جانب "بول ريدج" ،من  ،Bindmansبعدم تأثير أي
أعمال على حقوق األهالي ،تم تقسيم المجتمعين إلى مجموعات .وأعرب كل الحاضرين عن عدم رضاهم عن العمل الذي يجري في األجزاء المشتركة – وكانت األسباب
الرئيسية للشكوى هي عدم تنفيذ العمل "بالتعاون مع األهالي أو بمراعاة متطلباتهم الخاصة".
تم االتفاق على أن العمل الذي يتم تنفيذه في المساكن الخاصة هو مسألة تصب في صالح الشاغلين .ولذلك ،تحتاج المطابخ والحمامات الجديدة إلى أن تفي باالحتياجات المستقبلية
أثناء إجراء التجديدات عليها من حيث أعمال السباكة والتوصيالت .كما إن ضغط المياه ،على سبيل المثال ،في نظام المياه الساخنة غير كاف تماما.
تم تقديم العديد من االقتراحات الجيدة التي تؤكد على أن تكون الشقق السكنية في  Walkwaysخالية من الكربون بقدر اإلمكان .كان الشعور العام بين الحاضرين هو أنهم
راضون عن مساكنهم إلى حد ما ،ولكن يمكن إدخال تحسينات كثيرة عليها .وتمثلت الشكوى الرئيسية في الفشل الدائم في عدم الحفاظ على مستوى الئق من النظافة والمداومة
عليه .تم توجيه نقد كبير بصفة خاصة إلى عمليات التنظيف األخيرة للنوافذ ،وأيضا ً بنفس القدر كانت الشكوى من تواجد مسرح جريمة بيئية بشكل دائم من جراء نظام التخلص
من القمامة خارج المساكن .وما لم يتم االرتقاء بمستوى هذه األعمال إلى مستو الئق ،فأي تحسينات مستقبلية ستذهب أدراج الرياح في أحسن األحوال .وتم االتفاق على دعوة
مهندسين معماريين لحضور االجتماع القادم لتقديم بعض األفكار بشأن ما يمكن عمله.

تحديث – أنشطة مجتمعية
استمتع باأللعاب؟ لماذا ال تتعلم تصميم األلعاب
ثالثية األبعاد؟

أنت مدعو لتناول الطعام في مقهى مؤسسة رجبي بورتوبيلو
ترست المجتمعية ()Rugby Portobello Trust

تعتزم جمعية ويست لندن الخيرية " "The Screen Communityبدء
دورة تعليمية عن تصميم األلعاب ثالثية األبعاد يوم السبت 18 ،نوفمبر.
والدورة مجانية للشباب من األهالي الذين تزيد أعمارهم عن 15سنة .تُعقد
الدورة أيام السبت ،وتستمر  6أسابيع .للتسجيل ،يرجى إرسال بريد
الكتروني على kate.herron@thescreen.biz :أو االتصال على
الهاتف.07703 312296:

يقدم المقهى وجبة غذاء ساخنة ومرطبات خفيفة مجاناً ،كما يتواجد موظفون يقدمون
المساعدة والمشورة لألهالي في إطار من الود واأللفة بشأن مجموعة متنوعة من
الموضوعات .يفتح المقهى أبوابه من  10صباحا إلى  2مساء ،يومي االثنين والجمعة .يقع
المقهى في  ،221 Walmer Roadويمكن االطالع على مزيد من المعلومات على الرابط
التالي ،http://www.rugbyportobello.org.uk :ويمكن االتفاق على مقابالت خارج
هذه التوقيتات من خالل إرسال بريد الكتروني إلى "( ،New Homes Teamفريق نيو
هومز) الذي يتولي تنظيم هذه الخدمة على العنوانnewhomesteam@rpt.org.uk :

تحديث – جهود التسكين

تحديث – أنشطة مجتمعية

دعم اإلسكان واإلعالن عن مشاورات أهالي "واك وايز"
()Walkways

مقاومة الحشرات

دعم إسكاني للسكان السابقين في "برج غرينفيل" و"غرينفيل ووك"
أعلن "المجلس" عن حزمة أوسع من الدعم في مجال اإلسكان لمساعدة السكان السابقين
في "برج غرينفيل" و "غرينفيل ووك" للبدء في إعادة بناء حياتهم.
وتشمل الحزمة اإلقرار بحقيقة أن هؤالء السكان لن يُتوقع منهم سداد اإليجار أو رسوم
الخدمة حتى  1يوليو  .2019وسوف يكون هذا هو الحال سواء انتقلوا من فنادقهم إلى
أماكن إقامة مؤقتة أو دائمة .وسيتم التوسع في هذا العرض ليشمل ضريبة المجلس البلدي
وكذلك المرافق األساسية -الكهرباء والغاز والمياه.
ولدعم هؤالء األهالي على االنتقال ،سيتم صرف مبلغ  300جنيه استرليني كبدل نقدي في
األسبوع لكل شخص بالغ من األهالي ،ومبلغ  150جنيه استرليني في األسبوع لكل طفل
خالل فترة الثالثة أشهر األولى .وسيعقب ذلك دعم لمدة ثالثة أشهر بقيمة  150جنيه
إسترليني لكل شخص بالغ في األسبوع و 75جنيه إسترليني لكل طفل في األسبوع .وفي
الوقت نفسه ،يقوم "المجلس" بتدبير  300مسكنا ً للسكان السابقين في "برج غرينفيل"
و"غرينفيل ووك".

مشاورات "ووك وايز" Walkways
سوف نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة السكان في جميع أنحاء التجمعات السكنية في
"النكستر ويست" إلعادة بناء حياتهم .سنبدأ في الكتابة إلى سكان  Walkwaysفي
األسبوع المقبل إلخبارهم عن تفاصيل الدعم الذي نقدمه ،وسنبدأ أيضا في مشاورات بشأن
مشروع "سياسة إعادة اإلسكان في  "Walkwaysودعوة جميع أهالي "النكستر ويست"
للتعبير عن آرائهم .سيتم نشر المزيد من التفاصيل حول كيفية المشاركة في المشاورات
قريبا على موقعي "غرينفيل ريسبونس" ( )Grenfell Responseو "مجلس كنسينغتون
وتشلسي" (.)RBKC

إذا تعرض أي شخص مقيم في المجمع السكني في النكستر ويست لمشكلة
تتعلق بالحشرات ،أو يعتقدون في أنهم قد يعانون من هذه المشكلة ،فإن "خدمة
مكافحة اآلفات والحشرات" التابعة "للمجلس" في خدمتهم .لحجز موعد
للقضاء على الحشرات ،يرجى االتصال "بخط الصحة البيئية" على الرقم:
 ،020 7361 3002وسوف يتولون ترتيب األمر ،وهي خدمة مجانية .يمكن
ترتيب مواعيد الزيارة من يوم االثنين إلى الجمعة ،وسوف يصل المسؤول إلى
المنزل ما بين الساعة  11صباحا و 3عصرا .وكلما أسرعت في إبالغنا بهذه
المشكلة ،كلما أسرعنا في تقديم الخدمة لك ،لذا يرجى عدم التردد في االتصال.

الوقاية من الحريق
يرغب فريق الصيانة في تذكير األهالي بصورة ودية بعدم ترك الصناديق ،أو
قطع األثاث ،أو الدراجات وغير ذلك من المهمات خارج المساكن في المجمع
السكني حيث قد يشكل هذا األمر خطورة.

فريق منع الضوضاء ومصادر اإلزعاج
يستجيب "فريق منع الضوضاء ومصادر اإلزعاج" لجميع الشكاوى التي ترد
له ألسباب مختلفة :ضوضاء صادرة من الجيران ،حفالت صاخبة ،أجهزة إنذار
منزلية مزعجة ،أبواق سيارات ،نباح كالب وغير ذلك من أسباب الضوضاء
األخرى التي تسبب إزعاجا ً للسكان .ويمكن االتصال بالفريق أيضا ً على مدار
الساعة على الرقم ،0207 361 3002 :وسيتم دائما ً االهتمام بتفاصيل
الشكوى .كما يتوفر الضباط المسؤولين للرد على أي شكاوى أو الستقبال
الزيارات من الساعة  7:30صباحا  3:00-صباح اليوم التالي من االثنين إلى
األربعاء ،ومن الساعة  7:30صباحا  5:00-صباح اليوم التالي أيام الخميس
والجمعة ،ومن الساعة  9:00صباحا  5:00-صباح اليوم التالي أيام السبت
واألحد.

