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توفرى مبلغ  50مليون جنيه إسرىليىى من

أجل التجديد االخرص

أعضاء جمعية سكان النكسرت ويست مع جيمس كاسبل من فريق الحي يف النكسرت ويست

يُسعدنا أن نؤكد لكم بأنه قد تم توفري ما يزيد عن  50مليون جنيه إسرتليني بهدف تقديم متويل إضايف لصالح النكسرت
ويست ليك تُصبح والية محايدة كربون ًيا

ويف اآلونة األخرية ،تم توفري مبلغ  19.4مليون جنيه
متويال إضافيًا ُمقدم من قبل الربنامج
إسرتليني باعتباره ً
اإليضاحي لصندوق إزالة الكربون من اإلسكان اإلجتامعي
التابع للحكومة الربيطانية ،وخصوصاً يف كل من هرستوي
ووك ،وتيستريتون ووك ،وبراندون ووك ،ومورالند هاوس،
وتالبوت كروف هاوس ،وكاملفورد ووك ،وكاملفورد
كورت.
وبذلك يرتفع املبلغ اإلجاميل من التمويل اإلضايف الذي تم
توفريه ليتجاوز  50مليون جنيه إسرتليني ت ُستخدم يف
أغراض تحسني أداء الطاقة.
يتضمن هذا مبلغ  17.5مليون جنيه إسرتليني ُمخصصة
لشبكة التدفئة املناطقية ،ومبلغ  1.6مليون جنيه

إسرتليني لصالح تريدجولد هاوس من برنامج "البد من
تحييد الكربون" التابع لإلتحاد األوريب ،وكذلك منح
ُمقدمة من البيوت الخرضاء لصالح كل من تالبوت ووك
وكالريندون ووك وكامل فورد كورت من أجل تشييد
أسطح خرضاء جديدة.
ولقد تم تأمني مبلغ متويل إضايف يزيد عن  14مليون
جنيه إسرتليني من مصادر املجلس من أجل تلك املباين
متويال من املنح الخارجية ،وذلك من أجل أن
التي مل تتلق ً
يستفيد كل منزل يف النكسرت ويست من مجموعة تدابري
رفع كفاءة الطاقة ،والتي تضم الزجاج ثاليث الطبقات.
ُعد هذا التمويل اإلضايف مبثابة إضافة عىل املبلغ السابق
البالغ  57.9مليون جنيه إسرتليني الذي تم تأمينه من

لقد نُقلت هذه املجلة إليكم بداخل كيس يتحول إىل
سامد مصنوع من نشاء البطاطس.
هناك أربع وسائل للتواصل معنا ،انظر الصفحة الخلفية لإلطالع عليها
إن هذه املجلة والكيس الذي نُقلت فيه مصنوعان من مواد تتحول إىل سامد بنسبة .100%

قبل املجلس من أجل تجديد املطابخ والحاممات
للمستأجرين ،وكذلك أنظمة الدخول لألبواب وكامريات
املراقبة ،واإلضاءة .قال جيمس كاسبل من فريق الحي يف
النكسرت سيتي" :لدينا اآلن فرصة فريدة لتنفيذ تدابري
التحول األخرض يف بيئتنا يف وسط خطة تعايف جرينفيل،
ونؤكد بأن النكسرت ويست ستصبح منوذ ًجا يُحتذى به
للعقار السكني اإلجتامعي يف القرن الحادي والعرشين".


Ï
االخبارة
النكسرى ويست
للمقيمںى:
النرسة 


لقد أصدرنا نرشة أخبار منتظمة لل ُمقيمني يف مقاطعة النكسرت ويست .تستهدف النرشة اإلخبارية إبقاء مشرتكيها عىل إطالع دائم بآخر األخبار
واملستجدات الخاصة بفريق الحي يف النكسرت ويست ،باإلضافة إىل آخر املستجدات املتعلقة بالتجديد واسع النطاق للعقارات .يستطيع امل ُقيمون
االشرتاك باستخدام رمز االستجابة الرسيع أو عرب التطبيق التايلWEAREW11:

مرىلك واختيارك
سنضع كذلك اللمسات األخرية عىل اختيار األمناط والرتكيبات والتجهيزات التي سنكون قادرين عىل تقدميها للمقيمني
يف األشهر القادمة من أجل تنفيذ تجديدات تستند إىل ما أخربتنا بالفعل أنك تفضله.
سيكون بإمكانكم اإلختيار بني مجموعة من الخيارات املختلفة من ألوان املطابخ وأمناط األرضيات واإلضاءة واألجهزة .وبعد
إجراء االستطالعات بداخل منازل املقيمني ،سيتناقش كل من سامرا وماماديلو معكم بشأن خياراتكم وسيساعدانكم كذلك يف
اتخاذ قراركم.

ما هي الخيارات 
سيكون
الىى
بإمكاىى اتخاذها؟



بالنسبة للحامم ،سيكون بإمكانكم اإلختيار بني مجموعة من صنابري املياه ونوع البالط ونوع األرضية .بالنسبة للمطبخ ،سيكون
بإمكانكم اإلختيار بني مجموعة من األجهزة ونوع البالط وأسطح عمل املطابخ وألوان الخزن واملقابض.

Soho Gloss White

سيكون بإمكانكم كذلك اإلختيار بني مجموعة من خيارات األرضيات ،مبا يف ذلك بالط أرضية الفينيل الفاخر التي متتلك نفس تأثري الخشب الطبيعي أو تأثري الحجر أو األسمنت،
والتي تحتوي عىل  40%من مكونات ُمعاد تصنيعها.

³
االسئلة المتكرة الخاصة بعملية التجديد

بنايىى؟
كيف سأعرف مىى سيبدأ التجديد

الداخىل ىڡ 
الداخىل ىڡ بنايتك ستبدأ ،وتُقدم لكم
ستتلقون رسالة تُفيد بأن أعمال التجديد


دعوة إىل الفعاليات الخاصة
االنرىنت.
بالمقيمںى ،مثل النقاشات عرى 

كيف أعرف ما هو نوع العمل الذي س ُينفذ؟
لىك يفحص العقار ،وكذلك مسؤول مكتب االتصال الخاص

سرىورك المساح 
³
بالمقيمںى
لىك يوضح مجال وحدود االعمال ،وسيطلب منك التوقيع عىل

 ³

الىى يرغب فريق الحي ىڡ
"إتفاقية االعمال" .توضح هذه الوثيقة عنارص العمل 
النكسرى ويست بتنفيذها .لن يتم تنفيذ أي عمل 

حىى توقع عىل هذه الوثيقة.
الكثرى من
المقيمںى ىڡ منازلهم خالل فرىة

من المتوقع أن يعيش 

كيفية التواصل معنا:
الوحدة  ،7برىالين استوديوز ،طريق
Ï
ويترستش.W11 4AT ،

هل من المتوقع أن نعيش ىڡ المرىل ىڡ الوقت الذي تُنفذ خالله أعمال
التجديد؟
تنفيذ ³
االعمال .سيتناقش مسؤول مكتب االتصال الخاص
بالمقيمںى عن كثب

معكم من أجل التخطيط بعناية لنوعية العمل الذي يجب تنفيذه 
ومىى يجب
لىك يضمن إخالء كل مساحة ىڡ مرىلكم من أجل أن يبدأ العمل
تنفيذه ،وكذلك 
وينتهي ىڡ موعده المحدد.
أولئك
ضمن
كنت
إن
ربما قد ترغب بمعرفة ما
المؤهلںى ُلمخطط التنقل

الخاص بالتجديد ،وهو مخطط يسمح
للمقيمںى باالنتقال بشكل دائم لسكن

المقيمںى
تجنيب
أجل
من
مماثل قد تم تجديده ىڡ وقت سابق
االزعاج الناجم
 

عن تنفيذ أعمال التجديد .سيقدم فريق الحي ىڡ النكسرى خيارات الرعاية
المؤقتة.

الرىيد  
وىى:
أو عرى 
االلكرى 
lancasterwestoGice@rbkc.gov.uk

ىڡ حال رغبتك ىڡ التواصل معنا ،يرجى
االتصال عىل الرقم0800 389 2005

أو تابعنا عىل
@lancasterwestneighbourhoodteam

االثنںى إىل الجمعة ،من
أيام العمل من 
صباحا 
حىى  5:30مسا ًء
الساعة التاسعة
ً

قم بترىيل التطبيق الجديد الخاص بنا
WeAreW11
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هذه املجلة مصنوعة من مواد تتحول إىل سامد بنسبة .100%

