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در این شماره:

شورا عهده دار اداره منازل در کل بارو میشود

 ۱شورا عهدهدار اداره منازل در
کل بارو میشود
 ۲تعیین شکل جلسه بررسی
گرنفل توسط ساکنین
 ۲یوگا برای بانوان
 ۲ارائه مشاوره به آسیب دیدگان
فاجعه برج گرنفل توسط
سیتیزن ادوایس
 ۲برنامه رهبری جوانان پویا
 ۳برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در The Curve
 ۴خدمات حمایتی عرضه شده
 ۴آخرین اخبار اسکان
 ۴روز مهارتهای مصاحبه
 ۴مراقبت از گرنفل
 ۴نحوه بهبود خبرنامه حمایت از
گرنفل

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

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

سازمان مدیریت مستاجرین کنزینگتون و
چلسی ( )TMOدر حال تحویل اداره
منازل به شورای کنزینگتون و چلسی
است .شورا اداره منازل محله النکاستر
غرب را در ماه اوت (آگوست)
 ۲۰۱٧برعهده گرفت و از اول ماه
مارس امسال اداره منازل کل بارو را
عهدهدار خواهد شد.
این تغییر ،اما هیچ تاثیری عمدهای بر
روی ساکنین نخواهد داشت .ساکنین
در طی هفتهها و ماههای آینده شاهد
تغییرات اندکی در خدمات خواهند بود.
کماکان ساکنین خواهند توانست برای
درخواست تعمیرات ،شکایات ،و
استعالم از طریق دفتر بیسالین واقع در
The Baseline office, Unit 2,
Baseline Studios, Whitchurch
 Roadبا شورا تماس بگیرند .ساکنین
میتوانند برای ارائه درخواست از
شماره تلفن فعلی ۱۳٧ ۱۱۱۱
 ۰۸۰۰استفاده کنند.
شورا خدمات فعلی را ،که میدانیم
همیشه انتظارات شما را تامین نکرده

مورد بازبینی قرار خواهد داده و اکنون
انجام تعمیرات و کارهای عمرانی مهم
را اولویت خواهد داد .این فقط یک اقدام
موقتی است – شورا مسئولیت اداره
خانههای شما را برای همیشه عهدهدار
نمیشود .تا زمانیکه شما ساکنین بارو
تصمیم بگیرید که مایل هستید منازلتان
در آینده چگونه اداره شوند ،شورا
خدمات را انجام داده و آنها را بهبود
خواهد بخشید.
سازمان مدیریت مستاجرین کنزینگتون و
چلسی کماکان بعنوان یک شخصیت
حقوقی باقی خواهد ماند تا بتوان آنرا
برای تحقیق و تفحص احضار کرد و در
فرایند پیگیریهای حقوقی و جنایی که
ممکن است در آینده پیش آید ،مورد
بازخواست قرار داد.
www.rbkc.gov.uk
ما
وبسایت
پیوسته آخرین اخبار و تحوالت را
منعکس خواهدکرد.
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تعیین شکل جلسه بررسی گرنفل توسط ساکنین
بدنبال اعتراض ساکنین و بیان نگرانی درباره عدم امکان
طرح دیدگاه هایشان ،شورا در نظر دارد ساختار و نحوه
برگزاری جلسات کمیته بررسی بازسازی گرنفل را تغییر
دهد.
جلسه اخیر این کمیته که در روز پنجشنبه  ۱۵فوریه
تشکیل شد ،بر روی این مسئله تمرکز کرده بود که
چگونه میتوان در جلسات بعدی ،مردم ،داوطلبین،
گروههای اجتماعی یا مذهبی محلی را بهتر نمایندگی
کرد.در ضمن اینکه چه نوع جلساتی بهتر تضمین میکند
که این کمیته برای هر کسی که در فاجعه گرنفل آسیب

یوگا برای بانوان
فعالیت بدنی خود را زیاد کرده،
فنون آرامش را فراگرفته و توان و تعادل
خود را توسعه دهید! در جلسات رایگان
یوگا برای بانوان شرکت کنید که با
گفتاری انگیزهبخش درباره مزایای
فعالیت بدنی شروع خواهند شد .این
یک برنامه چهار هفتهای است:
تاریخها:
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه

 ۱۹فوریه ۲۰۱۸
 ۲۶فوریه ۲۰۱۸
 ۵مارس ۲۰۱۸
 ۱۲مارس ۲۰۱۸

زمان همه جلسات ۱۲ :تا  ۱بعدازظهر
محلDalgarno Trust, 1 Webb Close, :
Dalgarno Way, W10 5QB
برای شرکت ،با شماره تلفن ۶۳۰۰
ایمیل
یا
۰۲۰
۸۹۶۹
با
davendra@dalgarnotrust.org.uk
داوِندرا تماس بگیرید.

دیده است نتایج مثبتی ارائه دهد.
هدف از همه جلسات کمیته بررسی این است که
عملکرد شورا را موثرتر کند و بخش عمدهای از این هدف
متکی بر اطمینان از این است که صدای مردم شنیده
شده و پاسخ داده میشود .بنابراین ساکنین محل نقش
بزرگی در یاری به شکل آینده این جلسات دارند.
آخرین اطالعات و اخبار را درباره چگونگی تحول جلسات
کمیته بررسی بازسازی گرنفل را میتوانید در وبسایت
حمایت از گرنفل مشاهده کنید:
www.grenfellsupport.org.uk

ارائه مشاوره به آسیب دیدگان فاجعه برج گرنفل
توسط سیتیزن ادوایس
(مشاوره
ادوایس
سیتیزن
شهروند) شورای کنزینگتون و
چلسی برای آندسته از آسیب
دیدگان فاجعه برج گرنفل که از محل
اعانات مردمی کمک مالی دریافت
کردهاند خدمات مشاوره مالی
راهاندازی کرده است .تمرکز این
خدمات بر ارائه مشاوره در زمینه
مدیریت پول بوده و اقداماتی که
افراد میتوانند انجام دهند تا امنیت
مالی خود را در دراز مدت تامین
کنند.

افراد و خانوادهها میتوانند در دفتر
سیتیزن ادوایس واقع در Acklam
 Road, W10و مراکز محلی که با این
سرویس همکاری میکنند به این
خدمات دسترسی داشته باشند.
این مراکز عبارتند از :بنیاد راگبی
پورتبللو ،مرکز فرهنگی المنار ،مرکز
کلمنت جیمز ،الحسنیه ،مرکز
اجتماعی  ،Curveمرکز امداد خانواده
و دوستان ،سازمان توسعه دادیهیه
سومالی ،شبکه توسعه میدایه
سومالی ،و کتابخانه کنزینگتون
شمالی.
سیتیزن ادوایس شورای کنزینگتون
و چلسی ،همچنین در زمینه
اسکان ،استخدام ،رفاه ،مهاجرت ،و
مسائل خانواده و مصرف کننده هم
مشاوره میدهد.

برنامه رهبری جوانان پویا
مرکز اجتماعی  The Curveاولین
برنامه رهبری جوانان پویا را در
اواخر ژانویه در غرب لندن برگزار
کرد .سی نفر  ۱۹تا  ۲۵ساله که
اکثر آنها از ناحیه اطراف برج گرنفل
بودند در این برنامه شرکت کردند.
این بخشی از یک برنامه نه ماهه
بود که توسط آپرایزینگ (قیام)
هماهنگ شده بود ،سازمانی برای
توسعه رهبری جوانان که سعی
دارد در مورد مسائل اساسی در
زمینه تنوع فرهنگی ،تحرک
اجتماعی ،برابری ،و تربیت رهبران
آینده فعالیت میکند .این گروه با
یک جلسه آخر هفته شروع کرده و
سپس در ماههای بعدی بطور
هفتگی تشکیل جلسه خواهد داد.
موضوع این جلسه ،رهبری و
حمایت و انگیزه دادن به شما برای
تبدیل به بهترین

بهترین وجه خودتان بود .یکی از اعضای
یوث کانسل (شورای جوانان) سخنران
اصلی بود که نحوه فائق آمدن خودش بر
ترس از صحبت در برابر عده زیادی از
مردم را بیان کرد .وی اجازه نداده بود که
ترس او را عقب نگه دارد و میخواست
الهامبخش این گروه از جوانان باشد تا
همین کار را انجام دهند .این گروه مجددا
سهشنبه آینده در  The Curveجلسه
دارد.
اگر مایل به شرکت در برنامههای آتی
این گروه هستید ،مستقیما با آپرایزینگ
به شماره  ۰۲۰ ۳٧۴۵ ٧۹۶۰و یا ایمیل
 hello@uprising.org.ukتماس گرفته یا
برای اطالعات بیشتر به وبسایت
 http://uprising.org.ukمراجعه کنید.
برای اطالع بیشتر یا طرح سوال با ایمیل
 elect@rbkc.gov.ukتماس بگیرید.
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برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
هفته آینده مرکز اجتماعی  ،The Curveهفته مراکش را جشن خواهد گرفت پس در این جشن به آنها بپیوندید
هفته مراکش در مرکز اجتماعی The Curve
سهشنبه  ۲۰فوریه
پنجشنبه  ۲۲فوریه
ترسیم
(جلسه
بعدازظهر

حافظه
مسیرهای
آزاد) –  ۱۲تا ۶

جمعه  ۲۳فوریه

ترسیم مسیرهای حافظه (جلسه
آزاد) –  ۱۲تا  ۶بعدازظهر
شب فیلم مراکشی –  ۵عصر تا ٧
شب

چهارشنبه  ۲۱فوریه

نشانی
به
جا
رزرو
برای
ایمیل
thecurve@rbkc.gov.uk
فرستاده و یا با یکی از پرسنل The
 Curveصحبت کنید.

صبح با قهوه عربی –  ۱۰صبح
تا  ۱۲ظهر
حافظه
مسیرهای
ترسیم
(جلسه آزاد) –  ۱۲تا ۶
بعدازظهر

روز مراکش – تمام طول روز

با لباس مراکشی بیائید! موسیقی
مراکشی نواخته خواهد شد و از
ساعت  ۵تا  ٧عصر غذای سنتی
سرو خواهد شد.

سایر برنامههای مرکز اجتماعی The Curve
یوگا برای کودکان  ۵ -تا  ۶عصر  ۵تا ۱۲
شنبه  ۱٧فوریه

تمرین خوانندگی توسط اَمنیا –  ۳سالهها
یوگا برای بزرگساالن  ۶ -تا  ٧عصر
تا  ۴بعدازظهر – همه دعوتند

برای یک بعد از ظهر همراه با
َ
خوانندگی به همراه امنیا به ما چهارشنبه  ۲۱فوریه
بپیوندید.

جمعه  ۲۳فوریه
کالس ارتباط و مکالمه انگلیسی
توسط میدایه –  ۹:۳۰تا ۳۰:۱۱
صبح  -بعلت محدودیت جا ،لطفا
قبال رزرو کنید

در یک کالس خودمانی و دوستانه
قهوه صبحگاهی عرب  ۱۰ -تا  ۱۲ظهر
طراحی و چاپ به همراه هیدر  ۱۰ -تا شرکت کنید که بر روی ارتباط
دوشنبه  ۱۹فوریه
گیری و تقویت اعتماد به نفس
بازی و یادگیری بیشتر –  ۱۲تا  ۱۲ ۳ظهر
بعدازظهر  -بعلت محدودیت جا ،راه زندگی –  ۱تا  ۳بعدازظهر  -بعلت تمرکز میکند .همه دعوتید.

لطفا قبال رزرو کنید
کارگاه نوشتن رزومه و جشتجو
برای کار –  ۳تا  ۵بعدازظهر  -بعلت
محدودیت جا ،لطفا قبال رزرو کنید
کلوب تکالیف منزل  ۵تا  ٧عصر ۱۱
تا  ۱۶سالهها
کالس انگلیسی برای مبتدیها
(قبل از  ۶ – )ESOLتا  ۸شب -
بعلت محدودیت جا ،لطفا قبال رزرو
کنید

محدودیت جا ،لطفا قبال رزرو کنید
کالس انگلیسی برای مبتدیها (قبل از
 ۶ – )ESOLتا  ۸شب  -بعلت محدودیت
جا ،لطفا قبال رزرو کنید
برنامه تنقالت سالم را برای بعد از
مدرسه فرزندان خود رزرو نمائید ۴ .تا
( ۴:۴۵حداکثر  ۱۲بچه)
کلوب تکالیف منزل  ۵تا  ٧عصر  ۵ -تا ۱۱
سالهها

آموزش ارتباطات در شرایط و پنجشنبه  ۲۲فوریه
موقعیتهای روزمره و انجام تمرینات
در موقعیتهای مختلف مانند بانک،
مدرسه ،کلینیک پزشکی ،وزارت
کشور ،یا شورا
سهشنبه  ۲۰فوریه

کلوب خیاطی – بدوز ،کوک کن،
بباف ۱۰ ،صبح تا  ۳بعدازظهر
آموزش انگلیسی بعنوان زبان دوم
( ۹:۳۰ )ESOLصبح تا  ۱۲ظهر،
 ۳۰:۱۲تا  ۲بعدازظهر
کمک به کودکان برای کنارآمدن با
داغ عزیزان  ۱۰:۳۰ -تا ۱۲:۳۰
بعدازظهر

ساعات کار مرکز اجتماعی
 :The Curveدوشنبه تا
جمعه از ساعت  ۱۰صبح تا
 ۸شب و روزهای آخر هفته
 ۱۱تا  ۶عصر

کمک به کودکان برای کنارآمدن با داغ
عزیزان  ۱۰:۳۰ -تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر
یوگا با صندلی (حضور آزاد)  ۲تا ۳
بعدازظهر
کارگاه نوشتن رزومه و جشتجو برای کار
–  ۲تا  ۴بعدازظهر  -بعلت محدودیت جا،
لطفا قبال رزرو کنید
برنامه تنقالت سالم را برای بعد از
مدرسه فرزندان خود رزرو نمائید ۴ .تا
( ۴:۴۵حداکثر  ۱۲بچه)
فعالیت خانوادگی  ۴ ،MENDتا ۴:۴۵
بعدازظهر
هنرهای درمانی –  ۴تا  ۶بعدازظهر – ۵
تا  ۱۱سالهها

برای برخی از جلسات باید از
قبل جا رزرو نمائید .لذا به
 thecurve@rbkc.gov.ukایمیل
بفرستید و آنها هم رزرواسیون
شما را با ایمیل تائید میکنند.

حمایت از والدین (جلسه آزاد) –
 ۱تا  ۳بعدازظهر
کمک و راهنمایی برای بازگشت
به کار (جلسه آزاد) –  ۲تا ۴
بعدازظهر
برنامه تنقالت سالم را برای بعد از
مدرسه فرزندان خود رزرو نمائید.
 ۴تا ( ۴:۴۵حداکثر  ۱۲بچه)
جلسه آینده هیئت مدیره از ساعت ۶
تا  ٧:۳۰پنجشنبه  ۲۲فوریه در مرکز
اجتماعی  The Curveتشکیل خواهد
شد .این جلسه غیرعلنی اعضا هیئت
مدیره است .دو روز بعد از جلسه،
خالصه مطالب مطرح شده در وبسایت
ما در دسترس خواهد بود.
محل نگهداری از اطفال از ساعت ۱۰
صبح تا  ۱۲ظهر و  ۱تا  ۳بعدازظهر
سهشنبه،
دوشنبه،
روزهای
چهارشنبه ،و جمعه دایر بوده و
مخصوص استفاده والدینی که قرار
مالقات یا کالسی در  The Curveدارند
است .برای رزرو جا لطفا به نشانی
 Semira.Hassen@rbkc.gov.ukایمیل
بفرستید.

برای تهیه فهرست
کامل فعالیتها
به نشانی اینترنتی زیر مراجعه نمائید.
grenfellsupport.org.uk/thecurve/events
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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 ۱۶٧٧یا
نشانی ایمیل helpline@cruse.org.uk
تماس بگیرید.

آخرین اخبار اسکان
برج گرنفل و خیابان گرنفلواک
 ۲۳۵میلیون پوند برای یافتن خانههای جدید برای ساکنین تخصیص داده و تاکنون ۳۰٧
واحد مسکونی را برای خانوادهها تامین کردهایم.ما از خانوادهها دعوت میکنیم تا
خانههایی را که میخواهند ببینند از بین خانههای موجود در وبسایت هوم کانکشنز
( )Home Connectionsما انتخاب کنند .خانوادههایی که فعال در اقامتگاههای موقتی
زندگی میکنند که توسط شورا یا همکارانش تامین شده ،این امکان را هم دارند که در
صورت تمایل این خانههای موقتی را بطور دائمی استفاده کنند .برای خانوادههایی که
در هتلها اقامت داشته و مایل هستند به خانههای موقتی نقل مکان کنند ،کمک
میکنیم تا مسکنی را از بازار آزاد استیجاری تهیه کنند .در تامین اسباب و اثاثیه،
سرویس خواب ،سرویس غذاخوری ،یخچال و فریزر و امثال اینها ،و سایر امکانات کمک
میکنیم.

صدور
به
مربوط
سواالت
پاسپورت المثنی ،ویزا و مهاجرت
بریتانیا :لطفا با تلفن مشاوره ۲۴
ساعته  ۰۳۰۰ ۳۰۳ ۲۸۳۲تماس
بگیرید.

۲۰٧

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.

۱۲۱

خدمات اسکان :هر سوالی در مورد
اسکان دارید یا نیاز دارید مامور اسکان
خود را بشناسید لطفا با شماره تلفن
 ۰۸۰۰ ۱۳٧ ۱۱۱و یا ٧۳۶۱ ۳۰۰۸
 ۰۲۰تماس 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.uk
مراجعه 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 ۲۳۱ ۱۳۳
 ۰٧٧۱۲تماس بگیرید.

۸۶

تعداد کل خانوار
خانوارهایی که در
مسکن مستقر
شدهاند
موقتی ۶۲
دائمی ۵۹

۵٧

خانوادهای
مستقر در
مسکن
اضطراری
پیشنهادهای
مسکن پذیرفته
شده
موقتی ۸
دائمی ۵۴

صحت این آمار در  ۱۵فوریه  ۲۰۱۸معتبر است.

روز مهارتهای مصاحبه

روز پنجشنبه  ۲۲فوریه  ۲۰۱۸از
ساعت  ۹:۴۵صبح تا ۳بعدازظهر به
مرکز کلمنت جیمز وایغ در Clement
James Centre, 95 Sidar Road, W11
 4EQبیائید تا مهارتهای مصاحبه شغلی
فوقالعادهار را یاد بگیرید.در این روز شما:
بطور انفرادی با یک نفر داوطلب ،درباره
ترفندهای مصاحبه کار میکنید
روی مهارتها و عالئق خود تمرکز
میکنید

با داوطلبینی از شرکتها دیدار میکنید
که متخصص مصاحبه هستند
از توصیهها و راهنمائیهای آنان درباره
استخدام آگاه میشوید.
بعلت محدودیت جا ،لطفا با تماس با
ایمیل
Charlie.gorham@clementjames.org
برای خود جا رزرو کرده یا با تلفن
 ۰۲۰ ٧٧۹۲ ۹۱۸۹اطالعات بیشتر
کسب کنید.

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 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 ٧٧۴۵ ۶۴۱۴ :

| ایمیلcareforgrenfell@rbkc.gov.uk :

چطور میتوانیم خبرنامه حمایت از گرنفل را بهبود بخشیم
این خبرنامه بازخوردهای دریافتی از ساکنین را برای
بهبود محتوی و طراحی ،بکار گرفته است.
اگر ایدهای برای مقاله در این خبرنامه دارید ،به نشانی
 CommsTeam@rbkc.gov.ukایمیل بفرستید.

اکنون میتوانید مشترک ما شوید و این خبرنامه را
با ایمیل دریافت کنید در نشانی زیر ثبت نام کنید:
grenfellsupport.org.uk/newsletters
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