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در این شماره:

انتقال مدیریت واحدها به شورا

 ۱انتقال مدیریت واحدها به
شورا
 ۲اخبار مشاوره درباره
پیشنویس سیاست اسکان
مجدد خیابانهای واکویز
 ۲مراقبت از گرنفل
 ۲یادآوری اجاره و هزینه
خدمات بعد از  ۲۹ژانویه
 ۲راهنمای آنالین خدمات
 ۳آماده شدن ترجمههای
کتابچه راهنمای خدمات
اناچاس
 ۳خدمات اطالعات اسکان در
مرکز The Curve
 ۳برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در The Curve
 ۴خدمات حمایتی عرضه شده
 ۴آخرین اخبار اسکان
 ۴ثبتنام برای رایدادن
 ۴نحوه بهبود خبرنامه حمایت
از گرنفل

برای دریافت مرتب آخرین اخبار لطفا
ما را دنبال کنید:
@grenfellsupport
facebook.com/grenfellsupport
grenfellresponse.org.uk

این خبرنامه به زبانهای انگلیسی و
عربی هم قابل تهیه است.

هیئت مدیره سازمان مدیریت مستاجرین کنزینگتون و چلسی ( )KCTMOموافقت
کرده مدیریت اسکان را به شورای (کانسل) کنزینگتون و چلسی عودت دهد .این
بدین معنی است که شورا مسئولیت تعمیرات ،مراقبت از امالک کنزینگتون و
چلسی ،و اداره خدمات روزمره را پذیرفته است.
این صرفا یک اقدام موقتی است .شورا این مسئولیت را بطور دائم عهدهدار
نمیشود .شورا خدمات را ادامه داده و قصد دارد آنها را بهبود بخشد تا وقتیکه
شما ،ساکنین سراسر بارو ،تصمیم بگیرید که میخواهید خانههایتان در آینده
چطور اداره شوند .میدانیم که این مهمترین وجه برای شماست – و میخواهیم
با مردم تعامل کنیم تا یک فرایند صحیح و با معنی را به همراه شما ایجاد کنیم
برای تعیین اینکه خانههای کنزینگتون و چلسی چگونه اداه شوند.
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راهنمای آنالین خدمات
شورای کنزینگتون و چلسی یک راهنما
برای خدمات حمایتی و مشاورهای عرضه
شده برای آسیب دیدگان فاجعه گرنفل
تهیه کرده است.
این راهنما در نشانی اینترنتی زیر قابل
دسترسی است:
www.grenfellresponse.org.uk/assist
ance-centres

برای کسب اطالعات بیشتر و سایر
خدمات حمایتی ،لطفا با شماره تلفن
 ۰۲۰ ۷۷۴۵ ۶۴۱۴و یا ایمیل
 careforgrenfell@rbkc.gov.ukبا گروه
مراقبت از گرنفل تماس بگیرید.

 ۱۲ژانویه ۲۰۱۸

اخبار مشاوره درباره پیشنویس سیاست اسکان
مجدد خیابانهای واکویز
شورا تاکنون حدود  ۱۰۰پاسخ در رابطه با مشاوره اخیرش درباره
پیشنویس سیاست اسکان مجدد خیابانهای واکویز دریافت کرده است.
مهلت مشاوره روز جمعه  ۵ژانویه تمام شد و شورا مایل است مراتب
امتنان خود را به همه افرادی که در این برنامه مشارکت کردند ابراز کند.
نتایج به دست آمده از مشاوره در روز پنجشنبه  ۱۸ژانویه به جلسه کمیته
کاوش درباره بازسازی گرنفل ( )GRSCارائه خواهد شد .این جلسه در
ساعت  ۶:۳۰بعد از ظهر در کلیسای متدیست ناتینگهیل واقع Notting
 Hill Methodist Church, 240 Lancaster Roadدر تشکیل خواهد
شد.مقدم تمامی ساکنین را گرامی میداریم.
اینترنتی
نشانی
در
دریافتی
پیشنهادات
همچنین،
 www.rbkc.gov.uk/walkwaysconsultدر دسترس خواهد بود.

یادآوری اجاره و هزینه خدمات بعد از  ۲۹ژانویه
شما اگر ساکن خیابانهای واکویز (باراندونواک ،هرستویواک ،یا
تسترتونواک) یا براملی هاوس ،تردگلد هاوس ،و بنبست وریتیکلوز
هستید مجددا از روز دوشنبه  ۲۹ژانویه مجددا اجاره بها (اگر مستاجر
هستید) و هزینه خدمات (شارژ) (اگر مستاجر یا رهنکننده هستید)
پرداخت خواهید کرد ،خواه در خانه خود در این امالک یا خواه در مسکن
اضطراری یا موقتی زندگی میکنید .شورا به شما نامهای حاوی اطالعات
بیشتر خواهد فرستاد.

مراقبت از گرنفل
برای آسیبدیدگان آتشسوزی ،اناچاس
یک برنامه (اپلیکیشن یا  )Appتهیه کرده
است .این برنامه که North Kensington
 ’Health responseنام دارد ،دربرگیرنده
کلیه اطالعاتی است که در وبسایت
گروه اقدام درج شده به شکلی که همه
جا و یا زمانیکه نیاز فوری به اطالعات
دارید به سهولت قابل دسترسی است.
برای دانلود این برنامه در فروشگاههای
اپل ( )App Storeو گوگل ()Play Store
North Kensington NHS
عبارت
 Responseرا جستجو کنید .در صورت
داشتن پیشنهاد یا انتقادی درباره این
نشانی
به
برنامه،
ایمیل
grenfell.response@nhs.net
کنید.

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.
شورا از طریق گروه مراقبت از گرنفل ،برای ساکنین برج ،محوطه اطراف و جامعه بزرگ
آن ،خدمات حمایتی بلند مدت ارائه میکند.
این خط تلفن از  ۸صبح تا  ۸شب دایر بوده و همچنین سرویس خارج از ساعات اداری
هم دارد که با همین شماره تلفن قابل دسترسی است.

شماره تماس۰۲۰ ۷۷۴۵ ۶۴۱۴ :
ایمیلcareforgrenfell@rbkc.gov.uk :
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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.
هماکنون تمهیدات جدید اسکان آغاز
شده است.

خوانندگی برای زندگی و
زندگی برای خوانندگی ۱۹ ،و
 ۲۶ژانویه ۶ ،تا  ۷:۳۰عصر
آیا تابحال درباره پیوستن به گروه
کر فکر کردهاید؟ هیچوقت در گروه
نخواندهاید اما دوست دارید
امتحان کنید؟ به گروه خوانندگی
آزاد ،جالب و بدون محدودیت در
 The Curveبپیوندید.
خوانندگی در گروه برای تنفس،
آرامش و سرگرمی مفید بوده و
مزایای ثابت شدهای برای
بهداشت جسم و روح دارد.
این جلسات آشنائی بطور یکسان
برای پیر و جوان مناسب است!

 ۱۲ژانویه ۲۰۱۸

کتابچه اناچاس :ترجمهها و نسخه سادهتر آماده است
هماکنون کتابچه اناچاس تحت عنوان "اقدام بهداشتی کنزینگتون شمالی :به دنبال
آتشسوزی برج گرنفل ،اناچاس چگونه میتواند کمک کند" به چند زبان و شکل آسانتر
آماده است .این کتابچهها در نشانی اینترنتی  www.grenfell.nhs.uk/publicationsدر
دسترس هستنداگر این کتابچه را به زبانهای دیگری بخواهید ،جزئیات مربوطه را به
نشانی  grenfell.response@nhs.netایمیل کنید.

برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در The Curve
ساعات کار ما روزهای دوشنبه تا جمعه ۱۰ :صبح تا  ۸شب و
آخر هفتهها ۱۱ :صبح تا  ۶عصر میباشد.
باید از قبل برای برخی از برنامهها وقت رزرو کرد ،لذا جزئیات برنامه را
بررسی کرده و اگر عالقمند به شرکت باشید ،به نشانی
 thecurve@rbkc.gov.ukبه ما ایمیل بفرستید و ما در پاسخ رزرو جای شما
را تائید خواهیم کرد.
کودکان و خانوادهها هم میتوانند
شرکت کنند.
روز مارتین لوتر کینگ جونیور
– دوشنبه  ۱۵ژانویه – ۱۲
ظهر تا  ۶عصر
مراسمی برای بزرگداشت زندگی
و آثار وی .تنقالت هم سرو خواهد
شد.

معلمی با تجربه هم در اینجا
آماده است تا به شما کمک کند.
برنامه صبح و قهوه ما مجددا
برقرار است .چهارشنبهها ۱۰
صبح تا  ۱۲بعد از ظهر
هر دو هفته یکبار روزهای
پنجشنبه برنامه عصر و قهوه،
اولین جلسه در  ۲۵ژانویه

کلوپ تکالیف منزل برای
کودکان همه ردههای سنی
 ۱۱تا  ۱۶سالهها – دوشنبهها –
 ۵تا  ۶:۳۰عصر
 ۵تا  ۱۱سالهها – چهارشنبهها -
 ۵تا  ۶:۳۰عصر
تکالیف خود را همراه بیاورید،

یوگا برای کودکان ۵ ،تا ۱۲
سالهها ،سهشنبهها ۵ ،تا
 ۶:۳۰عصر
برای یک برنامه سرگرم کننده،
آرامشبخش و سالم برای دخترها
و پسرها به ما بپیوندید
ژانویه بدون الکل :آگاهی
درباره الکل ،مشاوره و
راهنمایی ۲ ،تا  ۴بعدازظهر،
چهارشنبه  ۱۷ژانویه ۲۰۱۸
هنرهای درمانی ۵ ،تا ۱۱
سالهها ،پنجشنبهها ۵ ،تا
 ۶:۳۰عصر
کارگاههای هنری ،هر هفته با
پروژههای هنری متفاوت برای
تحریک حس خالقیت شما .جا
محدودبوده و رزرو قبلی الزم
است.
کلوب خیاطی ،سهشنبهها
 ۱۰صبح تا  ۴بعدازظهر
با مشارکت اینتگریت

برای فهرست کامل برنامهها به وبسایت  www.grenfellresponse.org.uk/eventsمراجعه نمائید.
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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.

 ۱۲ژانویه ۲۰۱۸

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 خانوار ۲۰۸ -
اضطراری ۱۰۰ -
خانوارهایی که در مسکن مستقر
تعداد پیشنهادهای مسکن پذیرفته شده
شدهاند  ،۱۰۸ -که از این تعداد ۵۵
  ،۴۲که از این میان  ۳۶پیشنهاد دائمیخانواده در مسکن موقتی و  ۵۳خانواده
و  ۶پیشنهاد موقتی هستند.
در مسکن دائمی هستند.
این آمار در  ۱۲ژانویه  ۲۰۱۸منطبق با
واقعیت بود.

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 اطالعات بیشتر با ایمیل
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.

ثبتنام برای رایدادن
تا انتخابات محلی  ۲۰۱۸هر پنجشنبه از ساعت  ۱۲ظهر تا  ۷عصر ،یکی از
اعضای تیم خدمات انتخاباتی در مرکز The Curveمستقر خواهد بود .همچنین
رایدهندگان جدید میتوانند بصورت آنالین در نشانی اینترنتی
 www.gov.uk/register-to-voteثبت نام کنند .اینکار فقط پنج دقیقه زمان میبرد
و تاریخ تولد و شماره بیمه ملی خود را الزم دارید(.اگر شماره بیمه ملی ندارید از
شما اسنادی برای اثبات هویتتان خواسته میشود).
اگر سوالی دارید یا اطالعات بیشتری میخواهید به نشانی elect@rbkc.gov.uk
ایمیل بفرستید.

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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