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در این شماره:
 ۱معرفی گروه ارتباط با جامعه
کنزینگتون شمالی
 ۲بازسازی النکاستر غرب – گام
بعدی ۱۰ ،مارس
 ۲فرصتهای شغلی در شورا
 ۲ثبت نام برای انتخابات یادتان
نرود
 ۲نمایشگاه مشاغل و مهارتهای
همراسمیت
 ۲مراقبت از گرنفل
 ۳برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در The Curve
 ۴خدمات حمایتی عرضه شده
 ۴آخرین اخبار اسکان
 ۴حال ،مستاجرین میتوانند
درخواست اسکان بدهند
 ۴نحوه بهبود خبرنامه حمایت از
گرنفل

معرفی گروه ارتباط با جامعه کنزینگتون شمالی
فکر کردیم احتماال مایل باشید درباره
گروه ارتباط با جامعه کنزینگتون شمالی
و اینکه چگونه میتوانند بهترین
سرویس را به شما ارایه کنند ،بیشتر
بدانید .اگر هنوز آنها را ندیدهاید ،عکس
اعضای گروه را اینجا منتشر میکنیم تا
هر جا که روبرو شدید آنها را بشناسید.
ما گروه ارتباط با جامعه کنزینگتون
شمالی هستیم .همه ما ساکن محل
بوده و یا سابقا در ناحیه گرنفل داوطلب
بودیم .ما با در جامعه کنزینگتون
شمالی و در با همکاری این جامعه کار
میکنیم تا دیدگاهها و نیازهای آنان را
به شورا (کانسل) انتقال دهیم و در
یافتن راه حل شورا را یاری کنیم .ما در
استخدام شورا هستیم اما میدانیم که
جامعه و نیازهای آن مرتبا در حال تغییر
و تحول است و ما از طریق کار در میان
همین جامعه ،در موقعیت بسیار خوبی
برای حل و فصل این نیازها داریم.
ما زمان زیادی صرف برقراری رابطه از
طریق گفتگوهای رو در رو با مردم
میکنیم .ما همچنین از طریق تعامل با
مردم اولویتهای مردم را در نظر گرفته
و در یافتن راه حل و یا شیوههای جدید
انجام کارها به مردم کمک میکنیم.

در حال حاضر با انجمن ساکنین
کنزینگتون شمالی در تعامل هستیم تا
نیازها و الویتهای آنها را شناخته و
برآورده کنیم .ما همچنین برای
راهآندازی کارگروههای مردمی که توسط
ساکنین هدایت میشوند کمک
میکنیم (اما رهبری نمیکنیم) تا به
جامعه فرصتی داده شود مسائلی را
که به ما گفتهاند برایشان مهم است،
به بحث گذاشته شود ،مانند کارگروه
مردمی یادمان گرنفل که در خبرنامه
هفته قبل معرفی شد .ما همچنین در
تالشیم اماکن و امکاناتی را که میتواند
مورد استفاده جامعه باشد شناسائی و
معرفی میکنیم.
ما در محلهای مختلف مستقر
میشویم از جمله المنار در روزهای
جمعه و بنیاد راگبی پورتبللو و باشگاه
هرو.
میدانیم که کارهای زیادی هست که
باید انجام شود و دوست داریم هر چه
در توان داریم با شما همکاری کنیم .اگر
در هر زمینهای به کمک ما نیاز داشته
باشید لطفا با ما تماس بگیرید.
نشانی
به
میتوانید
 NKengagement@rbkc.gov.ukایمیل
فرستاده و یا به نشانی اینترنتی
grenfellsupport.org.uk/community engagement-teamمراجعه نمایید.

آشنایی با اعضای گروه

برای دریافت مرتب آخرین اخبار لطفا
ما را دنبال کنید:

سالی هسالم

دیون باکمن

سالی مدیر گروه
بوده و رابط گروه در
زمینه مسایل
مربوط به اسکان،
محیط زیست ،و
محوطه گرنفل
است.

دیون سرپرست
خارج از مرکز گروه
تعامل با مردم
است و رابط گروه
در زمینه مسایل
مربوط به بهداشت
و رفاه است.

@grenfellsupport
facebook.com/grenfellsuppor
t
grenfellresponse.org.uk

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

آندریا الیوریا-
میگوئل

آریام اسپنسر

سرنا فرنچ

امانوئل ابراهیم
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بازسازی النکاستر غرب – گام بعدی ۱۰ ،مارس
النکاستر
بازسازی
برنامههای
غرب ،شامل طرحهای توسعهای
که میتوانیم به خانهها و بلوکهای
درحال
کنیم
ارائه
ساکنین
شکلگیری هستند.
از ساعت  ۱۱صبح تا  ۴عصر روز
شنبه  ۱۰مارس نظرات و
برنامههای بلند مدت آرشیتکتها را
برای حل مشکالتی که ساکنین
گفتهاند برایشان اهمیت دارد
بشنوید و نیز برنامههای آماده شده
برای برخی از اهداف اضطراری
محل.
این برنامه بلند پروازانه چندین
میلیون پوندی توسط مردم محل
رهبری میشود.

طرحها بطور مشترک آماده
میشوند یعنی مردم محل در گام
به گام طرح دخیل هستند ،از ایده
اولیه گرفته تا محصول نهایی.
اینکه ساکنین محل حرف آخر را
درباره آنچه که در محل انجام
میشود خواهند زد صریح و
شفاف هستیم.
برنامه این روز در ضمن شامل
ناهار ،فعالیتهای ورزشی رایگان ،و
سرگرمی است که توسط مدرسه
محل ارائه میشود .ساکنین محل
میتوانند در مرکز تفریحی
کنزینگتون به ما بپیوندند تا نظرات
خود را درباره اقدامات آینده بیان
کنند.

ثبت نام برای انتخابات یادتان نرود
با فرارسیدن انتخابات محلی در روز
پنجشنبه  ۳ماه می ،دقت کنید
فراموش نکنید که برای شرکت در رای
دادن ثبت نام کنید .هفته پیش برای
تمام خانههای کنزینگتون و چلسی
نامه فرستاده شد تا درباره ثبت نام
مجدد در یک نشانی جدید آنها را
راهنمایی کرده و نقشه مراکز
رایگیری محل را در اختیارشان
بگذارد.
ساکنینی که تمایل دارند برای
رایدادن ثبت نام کنند میتوانند به
اینترنتی
نشانی
 www.gov.uk/register-to-voteرفته
یا با دفتر خدمات انتخاباتی به شماره
 ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۴۴۴تماس بگیرند و با به
نشانی  elect@rbkc.gov.ukایمیل
بفرستند .ساکنینی که مایل هستند
رای خود را از طریق پست بفرستند
لطفا با همان شماره تلفن و نشانی
ایمیل دفتر خدمات انتخاباتی ما تماس
بگیرند و آنها تمام مدارک الزم را
برایتان خواهند فرستاد.
آخرین مهلت ثبت نام برای رایدادن
روز سهشنبه  ۱۷آوریل  ۲۰۱۸و برای
پستی
رایدادن
برای
ثبتنام
چهارشنبه

چهارشنبه  ۱۸آوریل  ۲۰۱۸میباشد.
اگر میخواهید به شخصی وکالت
دهید تا بجای شما در مرکز رایگیری
رای دهد ،درخواست شما را باید تا
چهارشنبه  ۲۵آوریل دریافت کنیم.
اگر در فاجعه برج گرنفل آسیبدیدهاید
و نیاز دارید در یک نشانی جدید ثبت
نام کنید ،لطفا با مسئول پرونده خود
تماس بگیرید .وی میتواند تمام
اطالعات الزم درباره ثبتنام مجدد را
به شما بدهد .اگر هنوز در مسکن
موقتی هستید یا در منزلی جدید،
میتوانید با همان نشانی قبلی خود و
در همان منطقه قبلی خود رای دهید
(بدون نیاز به ثبت نام مجدد)
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره
تلفن  ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۴۴۴تماس گرفته و
یا به نشانی elect@rbkc.gov.uk
ایمیل بفرستید .یا به نشانی اینترنتی
 https://goo.gl/KqkBwoمراجعه کرده
و یا چهارشنبهها از ساعت  ۱۰صبح تا
 ۵عصر به گروه خدمات انتخاباتی ما در
 The Curveواقع در The Curve
Community Centre, 10 Bard Road,
North Kensington, London, W10
 6TPمراجعه نمایید.

نمایشگاه مشاغل و مهارتهای همراسمیت
به نمایشگاه مشاغل و مهارتهای
همراسمیت اَن فوالم در روز پنجشنبه
 ۸مارس در تاالر شهر همراسمیت
آمده و شغل ،تجربه کاری یا آموزش
دلخواه خود را بیابید.
تاکنون دهها غرفهدار حضور خود در این
نمایشگاه را تائید کردهاند از جمله:
فوتبال
باشگاه
هیترو،
آکادمی
چلسی ،بلوبیرد کِیر ()Bluebird Care
و غیره.

خدمات اشتغال ملی ( National
 )Careers Serviceهم با برگزرای
کارگاه مشاوره رایگان در ساعت ۱۱
صبح و مشاورههای انفرادی در طول
روز ،در نمایشگاه حضور دارد.
برای کسب اطالعات بیشتر با لزلی
ایمیل
نشانی
به
گرانت
 lesley.grant@lbhf.gov.ukو شماره
تلفن  ۰۲۰ ۸۷۵۳ ۶۵۴۸و ۲۶۷ ۱۵۱
 ۰۷۷۹۵تماس بگیرید.

فرصتهای شغلی در شورا
رئیس تعامل با جامعه و توسعه آن –
بنیاد وستوی
بنیاد وستوی به دنبال فردی است که با
تیم اجرایی کار کند ،برنامههای تعامل با
جامعه برای طرح توسعه مجدد پورتبللو را
اجرا کرده ،و بر روی سایر پروژههای محله
الکاستر غرب کار کند.
شما باید بتوانید طرحهای مشترک توسعه
اجتماعی را درک کرده و پیشرفت کار را
تسهیل کنید ،بویژه حمایت از فضای
فرهنگی آفریقایی-کاریئیب در محل .شما
همچنین باید نحوه افزایش ظرفیت جامعه را
برای مشارکت مردم و ارائه خدمات و انجام
طرحها را بلد باشید.
در صورت عالقمندی و برای کسب اطالعات
بیشتر درباره این شغل به نشانی اینترنتی
مراجعه
www.westway.org/vacancies
کنید.
مرکز اجتماعی  – Curveنیاز به رهبر
برای کمک به جامعه کنزینگتون شمالی
اشتیاق دارید؟ میخواهید بخش از اقدامات
مربوط به فاجعه گرنفل را هدایت کنید؟
مرکز اجتماعی  The Curveبه دنبال افرادی
است که ایدهها ،مهارتها و تجربههای الزم
برای هدایت آینده  Curveرا بعنوان یکی از
رهبران آن دارند .رهبران بطور مرتب جلسه
خواهند داشت تا اطمینان حاصل کنند The
 Curveبه نظرات ساکنین پاسخ داده و اقدام
مناسب انجام میدهد و خدماتی را که
جامعه طلب میکند با کیفیت و در خور توجه
ارایه میکند .مهلت درخواست برای شغل
رهبری تا دوشنبه  ۱۹مارس میباشد .برای
اطالعات بیشتر و نحوه ارایه درخواست به
اینترنتی
نشانی
www.grenfellsupport.org.uk/thecurve
مراجعه کنید.
برای طرح سواالت یا برای ارسال
درخواست کار خود ،آنها را به نشانی
 thecurve@rbkc.gov.ukایمیل 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 ۷۷۴۵ ۶۴۱۴ :
ایمیلcareforgrenfell@rbkc.gov.uk :
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برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
یکشنبه این هفته مرکز اجتماعی  The Curveمیزبان برنامه روز ساکنین النکاستر غرب خواهد بود .لطفا به جمع ما
بپیوندید.
روز عرضه مستقیم کاال در The
 ۷( Curveمارس)

روز جهانی زن در
 ٨( Curveمارس)

چهارده روز عرضه مستقیم کاال را در
 The Curveجشن بگیرید!
۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – صبح و قهوه
عرضه مستقیم کاال
 ۴تا  ۵بعدازظهر – فعالیتهای عرضه
خانوادهها:
برای
کاال
مستقیم
چگونگی خوردن و آشامیدن در
محدوده بودجه را در نمایشگاه عرضه
مستقیم کاال یاد بگیرید در حالیکه
همزمان کلوچه های موزی خوشمزه را
هم امتحان میکنید.

روز جهانی زن را از ساعت ۱۰
صبح تا  ۶بعدازظهر در The
 Curveجشن بگیرید.
جزئیات بیشتر را از طریق
ما
کانالهای
در
()@GrenfellSupport
شبکه های اجتماعی پیگیر
باشید.

سایر برنامههای مرکز اجتماعی The Curve
چهارشنبه  ۷مارس
شنبه  ۳مارس
 ۲تا  ۵بعدازظهر  -کارگاه مرکب
اجتماعی با امیلی و ناهار محلی

دوشنبه  ۵مارس

 ۱۰تا  ۱۲ظهر  -صبح و قهوه عرضه
مستقیم کاال
 ۱۰تا  ۱بعدازظهر  -طراحی و چاپ به
همراه هیدر
 ۱تا  ۳بعدازظهر  -راه زندگی  -بعلت
محدودیت جا (لطفا قبال رزرو کنید)
 ۴تا  - ۴:۴۵برنامه تنقالت سالم برای
بعد از مدرسه فرزندان (حداکثر ۱۲
بچه)
 ۵تا  ۷عصر  -کلوب تکالیف منزل  ۵تا
 ۱۱سالهها
 ۶تا  ۸شب  -کالس انگلیسی برای
مبتدیها (قبل از ( )ESOLلطفا قبال
رزرو کنید)

 ۱۰صبح تا  ۱بعدازظهر  -درس
نساجی  ۵هفتهای (لطفا رزرو
کنید)
 ۳تا  ۵بعدازظهر  -کارگاه نوشتن
رزومه و جشتجو برای کار (لطفا
قبال رزرو کنید)
 ۵تا  ۷عصر  -کلوب تکالیف منزل
 ۱۱تا  ۱۶سالهها
 ۶تا  ۸شب  -کالس انگلیسی
برای مبتدیها (قبل از - )ESOL
پنجشنبه  ٨مارس
لطفا قبال رزرو کنید
 ۱۰:۳۰تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر  -کمک به
سهشنبه  ۶مارس
کودکان برای کنارآمدن با داغ عزیزان
آموزش
 ۹:۳۰صبح تا  ۱۲ظهر
 ۱۱صبح تا  ۱۲بعدازظهر  -ماساژ
دوم
زبان
بعنوان
انگلیسی
نوزادان با سمیرا (لطفا قبال رزرو کنید)
)
کنید
رزرو
قبال
لطفا
(( )ESOL
 ۱تا  ۳بعدازظهر  -شلوغ بازی با لیندا
کلوب
بعدازظهر
۳
تا
 ۱۰صبح
(لطفا قبال رزرو کنید)
خیاطی فوزیه – بدوز ،کوک کن ۲ ،تا  ۳بعدازظهر  -یوگا با صندلی
بباف
(حضور آزاد)
آموزش
ظهر
بعداز
۲
تا
۱۲:۳۰
 ۲تا  ۴بعدازظهر  -کارگاه نوشتن رزومه
زبان
بعنوان
انگلیسی
دوم و جشتجو برای کار – (لطفا قبال رزرو
)
کنید
رزرو
قبال
لطفا
(( )ESOL
کنید)
کمک
بعدازظهر
۱۲
:
۳۰
 ۱۰:۳۰تا
 ۴تا  ۴:۴۵بعدازظهر  -فعالیت
داغ
با
کنارآمدن
برای
ن
به کودکا
خانوادگی MEND
)
کنید
رزرو
قبال
لطفا
عزیزان (
 ۴تا  - ۴:۴۵برنامه تنقالت سالم برای
کودکان
برای
یوگا
عصر
 ۵تا ۶
بعد از مدرسه فرزندان (حداکثر ۱۲
ها
ساله
۱۲
 ۵تا
بچه)
برای
یوگا
عصر
۷
تا
۶
 ۴تا  ۶بعدازظهر  -هنرهای درمانی –
بزرگساالن
 ۵تا  ۱۱سالهها

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

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.

The

جمعه  ۹مارس
 ۹:۳۰تا  ۳۰:۱۱صبح – کالس
ارتباطات و مکالمه انگلیسی با
میدایه :در کالسی صمیمانه و راحت
شرکت کنید که بر ارتباطات و تقویت
اعتماد بنفس متمرکز است .حضور
همه آزاد است.
 ۱تا  ۳بعدازظهر  -حمایت از والدین
(جلسه آزاد)
 ۴تا  - ۴:۴۵برنامه تنقالت سالم
برای بعد از مدرسه فرزندان (حداکثر
 ۱۲بچه)

محل نگهداری از اطفال از ساعت  ۱۰صبح
تا  ۱۲ظهر و  ۱تا  ۳بعدازظهر روزهای
دوشنبه ،سهشنبه ،چهارشنبه ،و جمعه
دایر بوده و مخصوص استفاده والدینی که
قرار مالقات یا کالسی در The Curve
دارند است .برای رزرو جا لطفا به نشانی
ایمیل
Semira.Hassen@rbkc.gov.uk
بفرستید.

برای تهیه فهرست
کامل فعالیتها
به نشانی اینترنتی زیر مراجعه نمائید.
grenfellsupport.org.uk/thecurve/events
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 ۲مارس ۲۰۱۸

اخبار حمایت از گرنفل

خدمات حمایتی
عرضه شده
افرادی که میخواهند با پلیس در رابطه
با تحقیقات آتشسوزی صحبت کنند لطفا
با شماره تلفن  ۰٨۰۰ ۰۳۲ ۴۵۳۹با
پلیس متروپولیتان تماس بگیرند.

شماره تماسهای مهم
خدمات مربوط به عزیزان داغدار:
در  ۲۴ساعت شبانهروز با شماره تلفن
رایگان راهنمایی  ۰٨۰٨ ٨۰٨ ۱۶۷۷یا
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 ۳۰۷
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 ۲٨۳۲تماس
بگیرید.

۲۰۹

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.

۱۲۳

خدمات اسکان :هر سوالی در مورد
اسکان دارید یا نیاز دارید مامور اسکان
خود را بشناسید لطفا با شماره تلفن
 ۰٨۰۰ ۱۳۷ ۱۱۱و یا ۷۳۶۱ ۳۰۰٨
 ۰۲۰تماس بگیرید.
کمک به قربانیان :در  ۲۴ساعت
شبانه روز با تلفن خدمات حمایتی
عاطفی و بالینی برای آسیبدیدگان
 ۰٨۰٨ ۱۶٨۹ 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
 ۰۷۷۱۲تماس بگیرید.

تعداد کل خانوار
خانوارهایی که در
مسکن مستقر
شدهاند
موقتی ۶۳
دائمی ۶۰

۸۶
۷۳

خانوادهای
مستقر در
مسکن
اضطراری
پیشنهادهای
مسکن پذیرفته
شده
موقتی ۵
دائمی ۶۸

صحت این آمار برای  ۱مارس  ۲۰۱٨معتبر است.

حال ،مستاجرین میتوانند درخواست اسکان بدهند
مستاجرینی که پیش از فاجعه گرنفل
ساکن خیابانهای واکوی ،تردگلد و براملی
هاوس بوده و حس میکنند دیگر
نمیتوانند در خانههای قبلی خود زندگی
کنند یا به آن خانهها بازگردند ،اکنون
میتوانند درخواست اسکان مجدد بدهند.
به همه مستاجرینی که مایل به جابجایی
باشند به منطقه یک شورا یا انجمن
خانهسازی دیگر نقل مکان کنند اولویت
باالیی داده خواهد شد.
وبسایت انتخاب مسکن که تحت عنوان
هوم کانکشنز )(Home Connections
معروف است روز دوشنبه  ۱۲مارس دوباره
باز خواهد شد .اگر مستاجرین تا روز
سهشنبه  ۶مارس فرم درخواست خود را

به شورا (کانسل) و یا دفتر امالک
النکاستر غرب داده باشند ،میتوانند در روز
دوازدهم ،خانههای عرضه شده در این
وبسایت را مشاهده کرده و عالقمندی خود
را اظهار کنند.
در عین حال ،هیچ محدودیتی در رابطه با
اینکه ساکنین کی میتوانند برای دریافت
امتیاز اولویت درخواست بدهند وجود ندارد.
منازل موجود شورا و انجمن خانهسازی هر
هفته در وبسایت هوم کانکشنز به نشانی
www.homeconnections.org.ukآگهی
میشود.

هستیا ،ادارات مرکزی و شمالغرب لندن بنیاد بهداشت ملی بریتانیا
(اناچاس) ،و سرویس الکل و مواد مخدر بطور شبانه از ساعت ۱۰
شب تا  ٨صبح روز بعد در محل کلیسای متدیست ناتینگهیل واقع در
خیابان النکاستر مستقر هستند .برای گپ زدن و دریافت کمک بیائید.

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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