 ۵۱دسامبر  | ۷۱۵۲شماره ۵

اخبار حمایت از گرنفل
در این شماره می خوان یم :
 ۵تمدید مهلت مشاوره برای
مجدد
اسکان
سیاست
خیابانهای واکویز

تمدید مهلت مشاوره برای سیاست
اسکان مجدد خیابانهای واکویز

 ۷مراقبت از گرنفل
 ۷کمپ کودکان گرنفل
 ۷روز کریسمس در The Curve

 ۳گفتگوی کوتاه نجات بخش
انسانها ،کمک و مراقبت در
ایام تعطیل
 ۳خدمات شبانه اناچاس در ایام
تعطیالت
 ۳خدمات اطالعات اسکان در
The Curve

 ۳برنامهها و فعالیتهای موجود در
The Curve

 ۴خدمات حمایتی عرضهشده
 ۴آخرین اخبار اسکان
 ۴فعالیتهای زمستانی باروی
سلطنتی کنزینگتون و چلسی

شورا (کانسل) مهلت مشارکت در برنامه مشاوره در مورد پیشنویس سیاست اسکان
مجدد خیابانهای واکویز ( )Walkwaysبه مدت دو هفته تمدید کرد تا ساکنین فرصت
بیشتری برای ارائه نظرات خود داشته باشند .اکنون ،آخرین مهلت ،روز جمعه  ۱ژانویه است.
این سیاست متمرکز است روی گزینههای اسکان (هاوزینگ آپشن) بلند مدت برای
ساکنینی از خیابانهای باراندون) ، (Barandonهرستوی) ، (Hurstwayو تسترتون
)(Testertonکه تمایلی به ادامه زندگی در این خیابانها ندارند.
تابحال نظرات مفیدی از ساکنین دریافت کردهایم اما مایل هستیم تا پیش از اتمام مهلت
مشاوره بیشترین تعداد نظرات را بشنویم.
برای طرح نظراتتان ،به وبسایت  www.rbkc.gov.uk/walkwaysconsultبروید .در آنجا
میتوانید نظراتتان را در فرم نظرسنجی وارد کرده و اطالعات بیشتری درباره این سیاست
بخوانید.

 ۴چطور میتوانیم خبرنامه
حمایت از گرنفل را بهبود
بخشیم

کمک مالی اضافی در طی ایام جشن (سال نو)
این اولین شماره از اخبار حمایت از
گرنفل است.
این خبرنامه به زبانهای انگلیسی و عربی
هم قابل تهیه است .برای دریافت مرتب
آخرین اخبار لطفا ما را در تویتر با شناسه
 @grenfellsupportو در فیسبوک با
نشانی
facebook.com/grenfellsupport
دنبال کنید و یا به وبسایت ما به نشانی
www.grenfellresponse.org.uk
مراجعه کنید.

ساکنینی که به دنبال فاجعه گرنفل ،فعال در هتلها و یا آپارتمانهای دارای
خدمات،اقامت دارند در ایام کریسمس ،کمک مالی اضافی دریافت خوهند کرد.
اگر در حال حاضر ساکن هتل و یا آپارتمان دارای خدمات بوده و
هفتهای  ۰۵۱یا  ۰۱۱پوند کمک هزینه إذا دریافت میکنید :برای هر نفر
از اعضای خانواده شما مبلغ  ۵۴۱پوند ،فقط یکبار ،پرداخت خواهد شد.
اگر هزینه برخی از وعدههای غذایی شما به هتل پرداخت میشود،
مثال بر اساس سیستم تخت و صبحانه ،و برای بقیه وعدهها کمک
هزینه دریافت میکنید :برای هر نفر از اعضای خانواده شما مبلغ  ۵۴۱پوند،
فقط یکبار ،پرداخت خواهد شد.
شما این مبلغ را بطور خودکار قبل از کریسمس دریافت خواهید کرد .نامههایی
حاوی اطالعات کامل برای ساکنین ارسال میشود.
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کمپ کودکان گرنفل
کمپ روزانه بچههای گرنفل )(GKDC
یک برنامه با سرمایهگذاری مشترک
مسجد المنار ) (Al Manaar Mosqueو
کنیسه غرب لندن (West London
)Synagogueاست.
این کمپ بمدت چهار روز از  ۵۱تا ۷۵
دسامبر از ساعت  ۹صبح تا  ۴بعد از
ظهر اجرا خواهد شد .کمپ برای کودکان
 ۱تا  ۵۷ساله (آمادگی تا سال هفت)
مناسب است .صبحانه و ناهار در کمپ
سرو خواهد شد و تمام امکانات برای
استفاده کنندگان رایگان است.

روز کریسمس در

The Curve
در روز کریسمس به مرکز اجتماعی The
Curveبیائید .مرکز از ساعت  ۵۷پهر باز
بوده و ناهار عید به همراه کلوچههای
مغزدار و قهوه سرو خواهد شد و فرصتی
است برای اینکه با دوستان و
همسایگانتان اختالط کنید .برای سرگرم
نگاهداشتن کودکان فعالیتهای زیادی
فراهم است که از هنر و کاردستی
گرفته تا بازیهای کامپیوتری تا یک فیلم
عید که به همراه کودکانتان تماشا کنید.
بابانوئل بعد از اتمام ماموریت جهانی
خود ،با هدایایی برای همه ،به The
Curveخواهد آمد.لذا حتما در این برنامه
بما بپیوندید.
در صورت تمایل به شرکت در این برنامه،
لطفا تا یکشنبه  ۵۲دسامبر  ۷۱۵۲با
تماس با تیم مراقبت از گرنفل از طریق
شماره تلفن  ۱۷۱ ۲۲۴۱ ۴۴۵۴و یا
نشانی
به
ایمیل
ارسال
،careforgrenfell@rbkc.gov.uk
پیشاپیش جای خود را رزرو نمائید.

مراقبت از گرنفل
گروه مراقبت از گرنفل برای افرادی که در حادثه آتشسوزی برج گرنفل آسیب دیده
تشکیل شده است و محل مراجعه واحدی را برای تمام کارهای اداری و خدمات
شورا (کانسل) در اختیار افراد میگذارد.
این گروه سعی دارد مشکالت را حل کرده و تقاضاها را به مناسبترین بخشها ارجاع
دهد و مطمئن شود ساکنین و خانوادههایشان توجه و خدماتی را که نیاز دارند
دریافت میکنند.

شماره تماس۱۲۱ ۴۴۶۵ ۴۶۰۶ :
ایمیلcareforgrenfell@rbkc.gov.uk:
توسط گروه مراقبت از گرنفل ،شورا خدمات  ۷۴ساعتهای را در هفت روز
هفته به ساکنین برج ،خیابانهای اطراف و مردم محل ارایه میکند.
ساعات اصلی کار این گروه از  ۱صبح تا  ۱شب هر روز است ،اما هر هفت
روز هفته ،برای موارد اضطراری ،خدمات خارج از ساعات اداری هم برقرار
است.

مشاوره حقوقی میتواند از حق شما برای مسکن محافظت نماید

روز کریسمس درThe Curve

انجمن حقوق قویا شما را تشویق میکند پیش از قبول هر نوع پیشنهاد مسکن ،با
یک وکیل متخصص مسکن مشورت کنید .احتمال دارد بتوانید در این زمینه مشاوره
حقوقی رایگان دریافت کنید .مرکز حقوقی شمال کنزینگتون (North Kensington
) ،Law Centreمشاور شهروند) ، (Citizens Adviceشلتر) ، (Shelterیا یک وکیل
اسکان قادر هستند به شما بگویند آیا میتوانید مشاوره رایگان دریافت کنید یا خیر و
اگر میتوانید چگونه و از چه طریق.
اطالعات بیشترwww.lawsociety.org.uk/for-the-public/getting-expert-:
help/grenfell
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خدمات شبانه اناچاس در
ایام تعطیالت
خدمات شبانه اناچاس در تمام مدت
ایام تعطیالت برقرار خواهد بود .تنها
تغییر جزئی این است که این سرویس
در شب  ۷۴دسامبر تا روز کریسمس
و در شب  ۳۵دسامبر تا سال جدید،
از ساعت  ۵نیمهشب تا  ۱صبح دایر
خواهد بود.
در تمام مدت تعطیالت همانند معمول
از ساعت  ۵۱تا  ۱در خدمت خواهیم
بود.
پرسنل ما تا حد ممکن در برنامههای
اجتماعی محلی برای ارائه کمک
شرکت خواهند کرد.

خدمات اطالعات
اسکان درThe Curve
بدنبال کاهش تعداد مراجعین به Curve
برای اخذ مشاوره در مورد اسکان ،بطور
آزمایشی ،ساعات کار کوتاهتری را به
اجرا گذاشته بودیم .ساعات کار جدید
عبارت است از روزهای دوشنبه تا جمعه
از ساعت  ۵۷ظهر تا  ۴عصر .خارج از این
ساعات ،ساکنین میتوانند با شماره
تلفن  ۱۷۱ ۲۳۴۵ ۳۱۱۱با مرکز اسکان
تماس بگیرند.

برنامهها و فعالیتهای
موجود درThe Curve
مرکز اجتماعی  The Curveدر ایام
تعطیالت ،مجموعهای از فعالیتها را ارائه
میکند و مایه مسرت ما است اگر در
این برنامهها شرکت کنید .تمام فعالیتها
رایگان بوده و بدون وقت قبلی برای همه
قابل استفاده هستند اما حواستان به
برنامههای مخصوص گروههای سنی
باشد.
دوشنبه  ۰۰دسامبر
کارگاه دکوراسیون  ۳ -تا  ۲بعد از ظهر
سهشنبه  ۰۱دسامبر
یوگا برای بزرگساالن  ۴ -تا  ۲بعد از ظهر
چهارشنبه  ۲۱دسامبر
صبح قهوه جهانی  ۵۱ -صبح تا  ۵۷ظهر
ماجراهای مهاجرت :خاورمیانه ،جنوب
آسیا و آفریقا  ۵۱ -صبح تا  ۳بعد از ظهر
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گفتگوی کوتاه نجات بخش انسانها
) ،Livesکمک و مراقبت در ایام تعطیل

(Small Talk Saves

اناچاس آماده است تا به هر کس که
.در خطر خودکشی باشد کمک کند
هر کس که نگران خود یا شخص
دیگری است باید در  ۲۶ساعت
شبانهروز در هر روز از سال با
شماره تلفن ۱۰۱۱ ۱۲۰۶ ۴۵۱
تماس بگیرد .پرسنل اناچاس
آماده گوش دادن و کمک به شما
هستند.
تیم خارج از مرکز اناچاس آماده خدمت
است .با آنها میتوان (از ساعت ۵۱
صبح تا  ۱شب) با شماره ۱۹۴۷ ۴۳۹۳
 ۱۷۱تماس گرفت.
اگر نشانههای زیر را در خود یا آشنایان
(گوش به زنگ بودن در مورد اعضای
خانواده ،همسایگان و دوستان)
مشاهده کردید درخواست کمک کنید:
 تغییر رفتار
 گوشهگیری
 ذهن آشفته و مضطرب و نگران
 تقییر نحوه خواب
 بیان مطالب نگران کننده
ساماریتنز
خیریه
موسسه
( )Samaritansویدیویی تهیه کرده
در مورد افرادی که درباره خودکشی
در مترو فکر میکنند .این فیلم
نشان میدهد که چطور یک گفت و

گوی کوتاه میتواند با به همزدن افکار
اشخاص در معرض خطر ،جان آنها را نجات
دهد .این فیلم را میتوانید در تویتر آنها با
شناسه @ samaritansمشاهده نمائید.
همیشه میتوانید در  ۲۶ساعت
شبانه روز و هفت روز هفته با شماره
تلفن  ۰۰۴ ۰۲۰با ساماریتنز بطور
محرمانه صحبت کنید.
تماس با اناچاس برای با افرادی که
هوشیارانه نگرانشان هستید فرصتی
حیاتی ایجاد میکند تا بموقع زنگ خطر را
بصدا درآورد.
تاکنون جامعه میزان متنابهی درد و رنج را
تحمل نموده ،در عین حال مردم ،در قالب
داوطلبان ،گروههای اجتماعی ،کلیساها و
سازمانهای مدهبی ،و گردهماییها در
جاهای مختلف ،با مهر و محبت نسبت به
همدیگر رفتار کردهاند.
شما همچنین میتوانید با شماره
تلفن  ۱۲۱ ۴۴۶۵ ۴۶۰۶با گروه
مراقبت از گرنفل تماس بگیرید .در
صورتیکه نگران خود یا هر آشنایی
باشید ،این گروه به شما کمک و
راهنمایی میکند .این خط تلفن از ۱
صبح تا  ۱شب دایر بوده و سرویس خار از
ساعات اداری هم دارد که با همین شماره
قابل دسترسی است.

طوطیها در شهر زندگی نمیکنند -
 ۵تا  ۳بعد از ظهر
کارگاه ساخت کارت تبریک  ۳ -تا ۴
بعد از ظهر

روز باکسینگ ۲۴ ،دسامبر ۲۱۰۴
روز باکسینگ از ساعت  ۵۷ظهر تا ۱
بعد از ظهر برای ادامه برنامههای
جشن در مرکز اجتماعی  The Curveبه
ما بپیوندید .از ساعت  ۷بعد از ظهر
ناهار گرم سرو خواهد شد.

پنجشنبه  ۲۰دسامبر
دورهمی بافندگی  ۵۱ -صبح تا ۵۷
ظهر
کوزهگری برای همه  ۵۱:۳۱ -صبح تا
 ۵۷:۳۱بعد از ظهر
تمرکز و آرامش برای خانوادهها  ۵۷ -تا
 ۷بعد از ظهر
ساخت نشانه و کارت تبریک  ۳ -تا ۴
بعد از ظهر
جمعه  ۲۲دسامبر
ماجراهای مهاجرت :خاورمیانه ،جنوب
آسیا و آفریقا  ۵۱ -صبح تا  ۳بعد از
ظهر ،بدون وقت قبلی
کارگاه "همه چیز درباره من"  ۴تا  ۴بعد
از ظهر
مرکز اجتماعی  The Curveدر دو مورد
آخر هفته پایانی ماه دسامبر ۷۱۵۲
تعطیل خواهد بود.

روز اول سال نو  ۰ -ژانویه ۲۱۰۰
از ساعت  ۵۷ظهر تا  ۱بعد از ظهر در
روز سال نو در مرکز اجتماعی The
Curveبه ما بپیوندید .از ساعت  ۷بعد
از ظهر تعدادی کاناپه و بوفه غذای گرم
و سرد دایر خواهد بود.
ساعات کار  Curveدر کریسمس و
سال نو
 ۷۴-۷۳دسامبر (شنبه و یکشنبه)
تعطیل
 ۷۴-۷۱دسامبر (دوشنبه و سهشنبه)
 ۵۷ظهر تا  ۱شب
 ۷۹-۷۲دسامبر (چهارشنبه تا جمعه)
 ۵۱صبح تا  ۱شب
( ۳۵-۳۱شنبه و یکشنبه) تعطیل
 ۵ژانویه (دوشنبه)  ۵۷ظهر تا  ۱شب
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خدمات حمایتی
عرضه شده

آخرین اخبار اسکان
یافتن مسکن مناسب نیاز هر شخصی که در آتشسوزی برج گرنفل آسیب دیده است
همچنان باالترین اولویت ما است و برای رسیدن به این هدف سخت تالش میکنیم .با
این وجود ،سعی میکنیم با سرعتی کار کنیم که خانوادهها راحت باشند( .برای هر
خانواده با سرعت مطلوب آن خانواده کار میکنیم).
تاکنون:
تعداد کل خانوادها ۲۰۱ -
خانوارهایی که در مسکن
مستقر شدهاند  ،۱۱ -که از
این تعداد  ۵۶خانواده در
و ۶۵
مسکن موقتی
خانواده در مسکن دائمی
هستند.

خانوادهای مستقر در مسکن اضطراری
 ۰۰۰تعداد پیشنهادهای مسکن پذیرفته
شده  ،۵۱ -که از این میان ۰۰
پیشنهاد دائمی و  ۰۲پیشنهاد موقتی
هستند.
این آمار در  ۰۶دسامبر  ۲۱۰۴مطابق
واقعیت بودند.

افرادی که میخواهند با پلیس در
رابطه با تحقیقات آتشسوزی صحبت
کنند لطفا با شماره تلفن ۱۳۷ ۴۱۳۹
 ۱۱۱۱با پلیس متروپولیتان تماس
بگیرند.

شماره تماسهای مهم
خدمات مربوط به عزیزان داغدار:
در  ۷۴ساعت شبانهروز با شماره تلفن
رایگان راهنمایی  ۱۱۱۱ ۱۱۱ ۵۴۲۲یا
نشانی ایمیل helpline@cruse.org.uk
تماس بگیرید.
سواالت مربوط به صدور پاسپورت
المثنی ،ویزا و مهاجرت بریتانیا:
لطفا با تلفن مشاوره  ۷۴ساعته ۷۱۳۷
 ۱۳۱۱ ۳۱۳تماس بگیرید.
کیفیت هوا و مواجهه با دود :اگر
نگران بروز عالیم بیماریهای مرتبط با
آلودگی هوا هستید باید به پزشک
مراجعه کرده یا با شماره  ۵۵۵وزارت
بهداشت (ان اچ اس) تماس بگیرید.
خدمات اسکان :هر سوالی در مورد
اسکان دارید یا نیاز دارید مامور اسکان
خود را بشناسید لطفا با شماره تلفن
 ۱۱۱۱ ۵۳۲ ۵۵۵و یا ۱۷۱ ۲۳۴۵ ۳۱۱۱
تماس بگیرید.
کمک به قربانیان :در  ۷۴ساعت
شبانه روز با تلفن خدمات حمایتی
عاطفی و بالینی برای آسیبدیدگان ۵۵۵
 ۱۱۱۱ ۵۴۱۹تماس گرفته و یا به
وبسایت  victimsupport.org.ukمراجعه
کنید.

فعالیتهای زمستانی باروی سلطنتی کنزینگتون و چلسی
یک بروشور که مجموعه فعالیتها و برنامههای سرگرم کننده برای کودکان ،نوجوانان و
خانوادهها را در مراکزی در سراسر بارو (کنزینگتون و چلسی) معرفی میکند تهیه شده
است .بروشور فعالیتهای زمستانی اطالعاتی در مورد فعالیتهای عرضه شده ارائه میکند.
این بروشور در وبسایت ) (www.rbkc.gov.ukباروی سلطنتی کنزینگتون و چلسی تحت
عنوان "فعالیتهای زمستانی" ) (Winter Activitiesقابل دسترسی است.

واحد اقدام اسالمی گرنفل خدمات
بیشتری ارائه میکند .برای کسب
ایمیل
با
بیشتر
اطالعات
info@gmru.co.ukتماس بگیرید.
شما همچنین میتوانید در مرکز امداد
گرنفل ،خدمات جسمی و روانی دریافت
دارید .برای کسب اطالعات بیشتر با
شماره تلفن  ۱۲۲۵۷ ۷۳۵ ۵۳۳تماس
بگیرید.

چطور میتوانیم خبرنامه حمایت از گرنفل را بهبود بخشیم
این اولین شماره از خبرنامه اخبار حمایت از گرنفل است .این خبرنامه که با شکلی جدید ارائه شده در بر گیرنده پیشنهادات و
انتقادات دریافتی از ساکنین در مورد محتوا و فرم خبرنامه است .اگر نقدی به خبرنامه دارید یا پیشنهادی برای افزودن به آن
دارید ،میتوانید نظراتتان را از طریق تویتر یا فیسبوک بما اطالع دهید .کافیست  @GrenfellSupportرا جستجو نمایید.
و یا میتوانید نظراتتان را به نشانی  CommsTeam@rbkc.gov.ukایمیل کنید.
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