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در این شماره م ی خوان یم :

کارآموزی :برای همه

 ۱کارآموزی :برای همه
 ۲مراقبت از گرنفل
 ۲روز کریسمس در The
Curve
 ۳گفتگوی کوتاه نجات بخش
انسانها (Small Talk Saves
) ،Livesکمک و مراقبت در ایام
تعطیل
 ۳خدمات شبانه اناچاس در
ایام تعطیالت
 ۳خدمات اطالعات اسکان در
The Curve
 ۳برنامهها و فعالیتهای موجود
درThe Curve
 ۴آخرین اخبار اسکان
 ۴خدمات حمایتی عرضه شده
 ۴برنامه مهاجرتی وزارت
کشور (هوم آفیس)
 ۴چطور میتوانیم خبرنامه
حمایت از گرنفل را بهبود
بخشیم

این دومین 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.

برنامههای کارآموزی شورای سلطنتی کنزینگتون و چلسی برای عموم قابل
استفاده است و هر کس میتواند درخواست بدهد.
اگر عالقمند به شرکت در برنامه کاارآموزی هشتید یا اشخاصی را میشناسید
که عالقمند هستند لطفا در برنامه قهوه صبح چهارشنبه  ۳۱ژانویه  ۲۰۱۸در The
Curveشرکت کنید تا اطالعات بیشتر و نکاتی درباره نحوه درخواست دریافت
کنید.

چه کسانی میتواند در کارآموزی شرکت کنند؟
همه افراد  ۱۶سال به باال که بطور تمام وقت مشغول تحصیل نباشند.ما همه افراد
کنزینگتون و چلسی اعم از ترک تحصیل کردهها ،افرادی که از تحت سرپرستی خارج
شدهاند ،افراد معلول ،و افرادی که به مدت طوالنی بیکار بودهاند.
شورای کنزینگتون و چلسی مجموعهای از فرصتهای کارآموزی را ارائه میکند .شما
یک قرارداد مدتدار به مدت حداقل  ۱۲ماه خواهید داشت و حقوق دریافتی ساالنه
شما  ۱۸۲۸۷پوند خواهد بود .این در حالیست که شما در حین کار مهارت کسب
میکنید و در مسیر کسب مدرکی که در سطح ملی مقبول است حرکت میکنید.

چرا باید کارآموزی کرد؟
کسب درآمد در حین یادگیری :کارآموزی یک برنامه آموزشی تمام وقت مبتین بر
کار است که یادگیری رسمی را با کار درآمددار ارکیب میکند .کارآموزان بیست درصد
از زمانی را که حقوق میگیرند صرف آموزش جدا از کار میکنند.
ارزش فوقالعاده :هزینه آموزش شما را در حین کارآموزی ما پرداخت میکنیم .این
بدین معنی است که میتوانید از گرفتن وام اجتناب کتید..
معادل یک مدرک دانشگاهی :مدارک کارآموزی از سطح ( ۲معادل  GCSEو دیپلم)
تا سطح ( ۷معادل لیسانس و فوقلیسانس) را پوشش میدهند.
کارت فوقالعاده  :NUSشما میتوانید بعنوان یک کارآموز برای دریافت کارت NUS
درخواست داده و از تخفیف تا  ۵۰درصد در کالس آموزش رانندگی ،لباس ،مسافرت و
غیره بهرمند شوید.
کارت سفر :میتوانید کارت عکسدار کارآموزی اویستر دریافت کرده و و از  ۳۰درصد
تخفیف از نرخ بزرگساالن در هزینه استفاده از اتوبوس ،مترو ،و تراموا بهرمند شوید.
تعطیالت با دریافت حقوق :در ایام تعطیالت هم حقوق دریافت کنید.

انواع کارآموزی در حال ارائه
مدیریت بازرگانی
تحویل بازرگانی شامل مدیریت پروژه و
تحلیلگر دادهها

دیجیتال و آیتی
مددکاری اجتماعی
امور مالی

برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت www.rbkc.gov.uk/council-apprenticeships
مراجعه کنید.

اخبار حمایت از گرنفل

روز کریسمس در The
Curve
امیدواریم افرادی که تمایل به شرکت
در برنامه ناهار کریسمس داشتند
موفق به رزرو جا شده باشند .روند
رزرو جا برای ناهار کریسمس
دیگر پایان یافته و شما باید
ایمیلی حاوی اطالعات الزم را
بعنوان تائید رزرو جا دریافت
نمائید.
اگر موفق به رزرو جا نشدید باز هم
میتوانید برای صرف قهوه و تنقالت به
ما بپیوندید .بازی و سرگرمیهای زیادی
برای کودکان کلیه سنین برنامهریزی
شده است و سانتا تا ساعت  ۵بعد از
ظهر با ما خواهد بود .در ساعت ۴:۳۰
فیلمی برای کودکان پخش شده و
برای همه هدایایی تقدیم خواهد شد.

روز کریسمس درThe Curve
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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 تماس۰۲۰ ۷۷۴۵ ۶۴۱۴ :
ایمیلcareforgrenfell@rbkc.gov.uk:
توسط گروه مراقبت از گرنفل ،شورا خدمات  ۲۴ساعتهای را در هفت روز
هفته به ساکنین برج ،خیابانهای اطراف و مردم محل ارایه میکند.
ساعات اصلی کار این گروه از  ۸صبح تا  ۸شب هر روز است ،اما هر هفت روز
هفته ،برای موارد اضطراری ،خدمات خارج از ساعات اداری هم برقرار است.

برنامه رفاهی برای سپاس از پرسنل
گروه تخصیص کلینیکهای غرب لندن ( )CCGبه همراه شورای اجتماعی
کنزینگتون و چلسی ( )KCSCیک برنامه رفاهی و بهداشتی برای پرسنل
محلی و سازمانهای داوطلب برگزار کردند تا از زحمات آنان در طی شش ماه
گذشته در حمایت از جامعه محلی بدنبال فاجعه آتشسوزی برج گرنفل
قدردانی کنند.
پرسنل و داوطلبین آن بعد از ظهر را با تمرینات تنفسی و آموختن نکاتی درباره
تغذیه سالم سپری کردند .در این برنامه شهردار ،ماری ترز روسی ،و عضو
شورا ،چارلز ویلیام ،شرکت کردند.
همچنین  CCGاز این فرصت برای شناسایی نیازهای آموزشی افراد حاضر
استفاده کرد تا در ادامه مسیر آنان را یاری کند.
برای اطالعات بیشتر و اخذ راهنمایی و مشاوره به وبسایت
 www.grenfell.nhs.ukمراجعه کنید.
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اخبار حمایت از گرنفل

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  ۲۴دسامبر تا روز کریسمس
و در شب  ۳۱دسامبر تا سال جدید،
از ساعت  ۱نیمهشب تا  ۸صبح دایر
خواهد بود.
در تمام مدت تعطیالت همانند معمول
از ساعت  ۱۰تا  ۸در خدمت خواهیم
بود.
پرسنل ما تا حد ممکن در برنامههای
اجتماعی محلی برای ارائه کمک
شرکت خواهند کرد.

خدمات اطالعات
اسکان درThe Curve
از ژانویه  ،۲۰۱۸خدمات اسکان به دو
جلسه حضور آزاد محدود خواهد شد.
این جلسات بطور هفتگی در اوقات
زیر برگزار خواهند شد:
سهشنبه  ۲-۴بعد از ظهر
پنجشنبه  ۵-۷بعد از ظهر
در صورت تمایل برای گرفتن وقت
قبلی برای هرکدام از این جلسات
میتوانید با شمارههای ۴۴۲۲۰۲
 ۰۷۸۰۳یا  ۰۷۸۰۳ ۴۴۲۱۸۶تماس
بگیرید.
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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  ۲۴ساعت
شبانهروز در هر روز از سال با
شماره تلفن ۰۸۰۰ ۰۲۳۴ ۶۵۰
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 ۱۰
صبح تا  ۸شب) با شماره ۸۹۶۲ ۴۳۹۳
 ۰۲۰تماس 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  ۲۴ساعت
شبانه روز و هفت روز هفته با
شماره تلفن  ۱۱۶ ۱۲۳با 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  ۰۲۰ ۷۷۴۵ ۶۴۱۴با 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 ۸
صبح تا  ۸شب دایر بوده و سرویس خار
از ساعات اداری هم دارد که با همین
شماره قابل دسترسی است.

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.
روز باکسینگ ۲۶ ،دسامبر ۲۰۱۷
روز باکسینگ از ساعت  ۱۲ظهر تا ۸
بعد از ظهر برای ادامه برنامههای
جشن در مرکز اجتماعی The
Curveبه ما بپیوندید .از ساعت ۲
بعد از ظهر ناهار گرم سرو خواهد
شد.

روز اول سال نو  ۱ -ژانویه ۲۰۱۸
از ساعت  ۱۲ظهر تا  ۸بعد از ظهر در روز
سال نو در مرکز اجتماعی The Curve
به ما بپیوندید .از ساعت  ۲بعد از ظهر
تعدادی کاناپه و بوفه غذای گرم و سرد
دایر خواهد بود.

Curve
کار
ساعات
کریسمس و سال نو






در

 ۲۳-۲۴دسامبر (شنبه و یکشنبه)
تعطیل
 ۲۵-۲۶دسامبر (دوشنبه و سهشنبه)
 ۱۲ظهر تا  ۸شب
 ۲۷-۲۹دسامبر (چهارشنبه تا
جمعه)  ۱۰صبح تا  ۸شب
( ۳۰-۳۱شنبه و یکشنبه) تعطیل
 ۱ژانویه (دوشنبه)  ۱۲ظهر تا  ۸شب

مرکز اجتماعی  The Curveدر دو مورد
آخر هفته پایانی ماه دسامبر ۲۰۱۷
تعطیل خواهد بود.

اخبار حمایت از گرنفل
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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:
خانوادهای مستقر در مسکن
تعداد کل خانوادها ۲۰۷ -
اضطراری ۱۰۳ -
خانوارهایی که در مسکن مستقر
تعداد پیشنهادهای مسکن پذیرفته
شدهاند  ،۱۰۴ -که از این تعداد ۵۶
خانواده در مسکن موقتی و  ۴۸خانواده شده  ،۴۴ -که از این میان  ۳۵پیشنهاد
دائمی و  ۹پیشنهاد موقتی هستند.
در مسکن دائمی هستند.
این آمار در  ۱۹دسامبر  ۲۰۱۷با واقعیت
منطبق بود.

برنامه مهاجرتی وزارت کشور (هوم آفیس)
اگر شما دارای ملیت غیربریتانیایی بوده و در فاجعه آتشسوزی برج گرنفل
آسیب دیدهاید ،وزارت کشور یک برنامه مهاجرتی اختصاصی به اجرا گذاشته
که ممکنی اس برای شما مفید باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر در ایام هفته مابین ساعت  ۱۰صبح تا  ۴بعد از
ظهر با تماس با شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۱۹۶ ۴۵۳۱درخواست وقت مالقات رو در رو
با کارشناسان وزارت کشور را طرح کنید .یا هر پنجشنبه از ساعت  ۲تا  ۶بعد از
ظهر به شماره ده خیابان بارد ( )10 daoB draBمراجعه کنید.

خدمات حمایتی
عرضه شده
افرادی که میخواهند با پلیس در رابطه
با تحقیقات آتشسوزی صحبت کنند لطفا
با شماره تلفن  ۰۸۰۰ ۰۳۲ ۴۵۳۹با پلیس
متروپولیتان تماس بگیرند.

شماره تماسهای مهم
خدمات مربوط به عزیزان داغدار:
در  ۲۴ساعت شبانهروز با شماره تلفن
رایگان راهنمایی  ۰۸۰۸ ۸۰۸ ۱۶۷۷یا
نشانی ایمیل helpline@cruse.org.uk
تماس بگیرید.
صدور
به
مربوط
سواالت
پاسپورت المثنی ،ویزا و مهاجرت
بریتانیا :لطفا با تلفن مشاوره ۲۴
 ۰۳۰۰ ۳۰۳ ۲۸۳۲تماس
ساعته
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  ۱۱۱وزارت
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
 ۰۸۰۰ ۱۳۷ ۱۱۱و یا ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۸
تماس بگیرید.
کمک به قربانیان :در  ۲۴ساعت
شبانه روز با تلفن خدمات حمایتی
عاطفی و بالینی برای آسیبدیدگان
 ۰۸۰۸ ۱۶۸۹ ۱۱۱تماس گرفته و یا به
وبسایت  victimsupport.org.ukمراجعه
کنید.
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 ۰۷۷۱۲ ۲۳۱ ۱۳۳
تماس 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 ،می توانید 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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