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Summer 2021

LWRA members with LWNT’s James Caspell

 50ميليون پوند بودجه جديد برای


تأمںى شده است.
بازسازی مجدد سرى 

خوشحالیم که اعالم کنیم بیش از  50میلیون پوند بودجه اضافی برای لنکسرت وست تأمین شده است تا به یک قلمرو
کربنخنثی تبدیل شود.

اخیرا ً ،مبلغ  19.4میلیون پوند بودجه اضافی از پروژه
اولیه کربنزدایی مسکن اجتامعی )SOCIAL
HOUSING DECARBONISATION FUND،
 (SHDFدولت انگلیس تأمین شده است که برای
ساختامن های واقع در HURSTWAY WALK
TESTERTON WALK, BARANDON WALK
،MORLAND HOUSE TALBOT GROVE
HOUSE ،CAMELFORD WALKو
 CAMELFORD COURTاختصاص یافته است.
این بودجه ،مبلغ کل بودجه اضافی که جهت بهبود
عملکرد انرژی اختصاص داده شده است را به بیش از
 50میلیون پوند میرساند .این شامل  17.5میلیون پوند

برای شبکه گرمایش منطقهای تجدیدپذیر 1.6 ،میلیون
پوند برای  TREADGOLD HOUSEاز طریق برنامه
 MUSTBE0اتحادیه اروپا ،به عالوه کمکهای مالی
برای ساخنت خانههای سبز TALBOT WALK
 TALBOT، CLARENDON WALKو
 CAMELFORD COURTبرای بامهای سبز جدید
است.
برای بلوکهایی که بودجه خارجی دریافت نکردهاند،
بیش از  14میلیون پوند بودجه اضافی از طریق
شهرداری تأمین شده است ،که تضمین میکند متام
منازل در لنکسرت وست از طیف وسیعی از اقدامات در
جهت بهرهوری انرژی از جمله شیشه سهجداره بهرهمند

این مجله در بستهای قابل کمپوست که از نشاسته
سیبزمینی ساخته شده است ،ارائه شده است.

میشود.
این بودجه اضافی ،عالوه بر  57.9میلیون پوندی است
که قبالً از شهرداری برای آشپزخانه و حاممهای جدید
مستأجران و همچنین سیستمهای ورودی جدید درب،
دوربین مدار بسته و روشنایی تأمین شده بودJAMES .
 CASPELLمدیر  LWNTگفت» :هماکنون فرصت
منحرص به فردی داریم که اصالحاتی سبز در قلب
 GRENFELLایجاد کنیم ،و اطمینان یابیم که لنکسرت
وست به یک مدل مسکونی اجتامعی قرن بیست و یکم
تبدیل میشود«.
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لنكسرى وست نيوز
ساكنںى:
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ما یک خربنامه منظم الکرتونیکی برای ساکنان  LANCASTER WEST ESTATEراهاندازی کردهایم .و همچنین مشرتکین در جریان آخرین
اطالعات در مورد بازسازی در سطح کل امالک ،سایر اخبار و اطالعات تیم محله لنکسرت وست قرار خواهند گرفت .ساکنین میتوانند با استفاده از
کد  QRموجود در برنامه  ،WEAREW11تبدیل به مشرتک شوند.

خانه شما ،انتخاب شما
ما در مراحل نهایی انتخاب سبکها ،وسایل و تجهیزات داخل منازل هستیم .ما این خدمات و اصالحات را براساس
پیشنهاداتی که خود شام به ما گفته اید عرضه خواهیم کرد.
شام میتوانید از میان طیف وسیعی از رنگهای آشپزخانه ،انواع کفپوشها ،نورپردازی و گزینههای لوازم خانگی ،انتخاب
خود را انجام دهید .هنگامی که نظرسنجی از خانههای ساکنان انجام شد SAMARA ،و  MAMADELOدر مورد گزینه
های پیش روی شام با شام صحبت میکنند و از نزدیک با شام همکاری میکنند تا به شام در انتخابتان کمک کنند.

هاىى مىتوانم داشته باشم؟
چه نوع انتخاب 

Soho Gloss White

برای حامم و دستشوییتان ،شام قادر خواهید بود که از میان طیف وسیعی از شیرهای آب ،کاشیها و کفپوشها انتخاب
کنید .برای آشپزخانهتان ،قادر خواهید بود که از انواع مختلف وسایل ،کاشی ها ،کابینت ودستگیره ها با رنگ های متنوع
انتخاب کنید.

میتوانید از میان طیف وسیعی از گزینههای کفپوش ،شامل کفپوشهایی از جنس وینیل لوکس با طرح چوب طبیعی یا سنگ یا سیامن که شامل میانگین  40%مواد بازیافتی
باشد ،انتخاب کنید.

سؤاالت رايج در مورد بازسازی
سؤال :چطور بايد بفهمم كه بازسازی داخىل در بلوک من چه

زماىى آغاز مىشود؟
شما نامهای دريافت خواهيد كرد كه در آن اعالم مىكند بازسازی داخىل در بلوک شما

آغاز مىشود و شما را دعوت به مشاركت در جلسات مربوط به
ساكنںى ساختمان
ويديوىى(.
ميكند ) مثل جلسات


سؤال :چطور بفهمم چه كاری قرار است انجام شود؟

يک نقشهبردار با شما ديدار خواهد كرد تا يک گزارش از ملک شما تهيه كند.
همچنںى،
©

ساكنںى  
يک كارمند مسيول روابط
كارهاىى كه
مالقاىى خواهد داشت تا دامنهی
نرى با شما

بايد انجام شود را توضيح دهد و از شما خواسته مىشود كه »توافقنامه همكاری« را
امضا كنيد .اين سندی است كه جزييات كاری  LWNTرا توضيح مىدهد .تا 
زماىى كه آن
سند امضا نشود ،هيچ كاری µرسوع نخواهد شد.

نحوه تماس با ما

سؤال :آيا از ساكنان انتظار مىرود كه در زمان اجرای بازسازی در

مرىل سكونت داشته باشند؟

º
بسياری از ساكنان در  
حںى انجام كارها ،در خانههايشان زندىك خواهند كرد .كارمند

مسيول روابط
ساكنںى با شما همكاری نزديىك خواهد داشت تا با دقت برنامهريزی كند
©
À


كارهاىى انجام مىشود؛ و
كه چه
همچنںى مطمںى مىشود كه هر قسمىى از فضای


خانه كه كار بايد در آنجا انجام شود ،از وسايل خاىل شود تا كارها بتوانند به موقع
µرسوع و به پايان برسند.
اگر مايل باشيد ميتوانيد درباره طرح  Refurbishment Decant Schemeاطالعات
©
بيشرىی بدست بياوريد .چنانچه واجد µرسايط اين طرح باشيد ميتوانيد به صورت
دائمى به يىك ديگر ازمنازل مشابه كه قبال ً مرمت شده است نقل مكان نماييد تا از

همچنںى گزينههای آسايشگاهى  
جلوگرىی شودLWNT .
اختالل در انجام بازسازی
نرى

ارائه مىدهد.


نشاىىUnit 7، Baseline Studios، :
Whitchurch Road، W11 4AT

@ lancasterwestofficeايميل  :مىتوانيد به
.ايميل بزنيد rbkc.gov.uk

بگرىيد ،لطفاً
تلفن  :اگر ترجيح مىدهيد تماس 
بگرىيد  0800 389 2005با شماره تلفن
.تماس 

اينستاگرام :ما را دنبال كنيد در
@lancasterwestneighbourhoodteam

ساعات كاری :دوشنبه تا جمعه ،از 09:00
صبح تا  05:30بعد از ظهر

:اپليكيشن جديد ما را دانلود كنيد
WeAreW11
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