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اخبار مهم درباره درهای ضدآتش
می دانیم بدنبال شنیدن مطالبی درباره شناسایی
مشکل یکی از درهای ضدآتش برج گرنفل،
ساکنین نگران میشوند
میدانیم بدنبال شنیدن مطالبی
درباره شناسایی مشکل یکی از
درهای ضدآتش برج گرنفل ،ساکنین
نگران میشوند
آزمایشات پلیس نشان داد که یکی
از درهای ضدآتش برج گرنفل ،که
اصوال باید تا  ٣۰دقیقه در برابر آتش
مقاومت میکرد – طبق مقررات
ساختمان ،تقریبا بعد از  ١۵دقیقه
مغلوب آتش شده است.
همانند صدها شورا و صاحبخانه در
سرتاسر کشور ،با دولت و پلیس در
تماس هستیم تا مفهوم و تاثیر این
مطلب را بر روی ساختمانها و
ساکنینمان درک کنیم.
برای اینکه آنچه را اتفاق افتاده
بدرستی درک کنیم ،دولت دستور
داده آزمایشات و بازرسیهای
بیشتری بر روی درهای ضدآتش که
در برج گرنفل نصب شده بود و
نمونههایی از سایر درها انجام گیرد.

به محض اینکه درباره نکات ایمنی
این آزمایشات ،دیدگاه واضحی از
دولت بدست آوریم ،مفهوم و تاثیر آن
را برای ساکنین کتبا اطالع خواهیم
داد .در حال حاضر ،دولت به مقامات
محلی اعالم میکند که توصیههای
ایمنی در برابر آتش تغییر نکرده
است .ما دولت را ترغیب میکنیم تا
هر چه زودتر درباره این مسئله
شفافسازی کند.
بدنبال انتقال مدیریت منازل از
مستاجرین
مدیریت
سازمان
کنزینگتون و چلسی به شورا
ساله
پنج
برنامه
(کانسل)،
جایگزینی و ارتقای درهای ضدآتش
را در منازل موجود در بارو ادامه
میدهیم.

اطالعات بیشتر و توصیههای الزم درباره آتشسوزی را میتوانید در وبسایت
دولت مرکزی به نشانی اینترنتی زیر مشاهده نمائید.
www.gov.uk/government/news/fire-safety-advice-unchanged-afterissueidentified-with-fire-door
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.
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آخرین اخبار درباره محوطه برج گرنفل
بعد از فاجعه ماه ژوئن ،یکی از
اولویتهای اولیه برای گروه مستقل اداره
محوطه اطمینان یافتن از این بود که برج
برای افرادی که در نزدیکی آن زندگی
میکردند ایمن بوده و نیز دسترسی
امنی را برای پلیس ایجاد کنیم تا
تحقیقات ادامه یابد .کار تحقیقات پلیس
باید تا ماه می  ۲۰١۸تمام شود .ما در
حال کسب مشاوره تخصصی برای تدام
حفظ ایمنی محوطه هستیم.

در خبرنامه هفته پیش ،تائید کردیم
که مردم محل ،با حمایت شورا،
هدایت و رهبری تصمیم درباره
آینده محوطه برج را عهدهدار بوده و
درباره اینکه چه کاری باید بر روی
محوطه برج انجام شود حرف آخر را
خواهند زد .در این میان ،درک
میکنیم که نمای برج گرنفل برای
عده زیادی از مردم ناخوشایند
است.

برنامه حضور آزاد مشاوره و اطالعات جدید –  ۲۱مارس
یک برنامه حضور آزاد مشاوره و
اطالعات جایگزین جلسه کمیته
بازرسی عملیات بازیابی گرنفل
میشود در محل موزه برندها در
Museum of Brands, Lancaster
 Road, W11 1QTدر روز چهارشنبه
 ۲١ماه مارس برگزار خواهد شد.
این جلسه از ساعت  ٣بعدازظهر تا ۸
شب خواهد بود .کارشناسان در

جلسه حضور خواهند داشت تا درباره
عملیات جاری گروه اقدام گرنفل بطور
تک به تک به شما اطالعات دهند.
حضور همه آزاد است.
همچنین شورا برای ساکنین قبلی
برج گرنفل و خیابان گرنفلواک
جلسات خصوصی اضافی هم ترتیب
خواهد داد که اطالعات بیشتر
مستقیما به آنها ارسال خواهد شد.

انتظار میرود عملیات پوشاندن برج تا
 ١۰ماه ژوئن  ۲۰١۸تکمیل شود.
مذاکره مستمری با خانوادهها و
خویشاوندان در جریان است تا تصمیم
گرفته شود که آیا خوب است بر روی
پوشش سفید برج یک اثر هنری یا یک
یادواره یا هر موردی که ما را به یاد
عزیزان بیاندازد قرار گیرد یا نه .شما را
در جریان آخرین تصمیمات قرار خواهیم
داد.

عودت دادن مایملک شخصی
برج هنوز توسط پلیس بعنوان محل جرم و
جنایت تلقی میشود و در نتیجه عودت دادن
مایملک شخصی مردم زمانبر است .تمام
اقالم پیدا شده باید توسط موسسه
بینالمللی کنیون اینترنشنال ،شرکت
تخصصی مجری ،ثبت ،تمیز و مستند شود.
آنها وبسایتی دارند که اطالعات دقیق درباره
آنچه که بر سر مایملک شما اتفاق میافتد
را دارد.
اینترنتی
نشانی
به
لطفا
www.kenyoninternational.com/grenfell
مراجعه نمائید .میتوانید با شماره تلفن
 ۰١٣۴۴ ٣١۶۶۶۲تماس بگیرید .همچنین
میتوانیدبا شماره تلفن  ۰۷۹۲۰ ۵٣۴٣۷۸با
مدیر پروژه محوطه ،مت هوگان ،تماس
بگیرید.

خدمات حمایتی خانواده و دوستان
موسسه خانواده و دوستان (فمیلی
فرندز) بریتانیا (،)Family Friends UK
خیریهای که برای کمک به
خانوادههای محروم که در کنزینگتون
و چلسی ،همراسمیت و فوالم و
جنوبشرق بارنت زندگی میکنند
راهاندازی شده ،برای خانوادههای
آسیب دیده از فاجعه برج گرنفل
برنامهای مخصوص اجرا میکند .این
برنامه رایگان ،پشتیبانی بیشتری را
از خانواده و دوستانی که مستقیما
یا غیر مستقیم در آن فاجعه آسیب
دیدهاند ارائه میکند.
خانواده و دوستان ،برای هر خانواده،
یک نفر داوطلب را که قابل اعتماد،
آموزش دیده ،گزینش شده ،و تحت
کنترل تخصیص میدهد که این
داوطلب بمدت سه ماه ،خدمات
عاطفی و بالینی در محل منزل
خانوادهها ارائه میکند .این برنامه

دو ساعت کمک در هفته ارائه
میکند.
دو طرح وجود دارد:
آموزش کودک – برای کودکان
باالی  ١۶سال
توجیه والدین – برای والدین
کودکان صفر تا  ١۶ساله
ساعات کار ۳۰:۹ :صبح تا ۵:۳۰
بعد از ظهر
نشانیFamily Friends, 73 St :
Charles Square, London W10
6EJ
تلفن۰۲۰ ۸۹۶۰ ۹۰۹۹ :
ایمیل:
info@familyfriends.uk.com
وبسایت:
www.familyfriends.uk.com

رویداد بینالمللی زنان ‘زنان
با هم برای گرنفل’
تاریخ :شنبه  ۲۴مارس
ساعت ۴ :عصر تا  ۹شب
Powis
مکان:
Square, W11 2AY

Tabernacle,

The

در این جمع داستان خود را بیان ،و به
صحبتهای افراد الهامبخش گوش کنید.
دوست پیدا کرده ،بخورید و بیاشامید.
دسترسی با صندلی چرخدار و امکان
نگهداری از کودکان موجود است.
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برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
شنبه  ۱۷مارس

سهشنبه  ۲۰مارس

پنجشنبه  ۲۲مارس

 ١١صبح تا  ١بعدازظهر – صبح و
قهوه برای گرامیداشت روز سنت
پاتریک
 ۲تا  ۵بعدازظهر  -کارگاه مرکب
اجتماعی با امیلی و پذیرایی مختصر
(لطفا قبال رزرو کنید)

 ۹:٣۰صبح تا  ١۲ظهر  -آموزش
انگلیسی بعنوان زبان دوم ()ESOL
(لطفا قبال رزرو کنید)
 ۹:٣۰صبح تا  ٣۰:۲بعدازظهر
آموزش متفرقه (روز نخست)
 ١۰صبح تا  ٣بعدازظهر  -کلوب
خیاطی فوزیه – بدوز ،کوک کن،
بباف
 ١۰:٣۰تا  ١۲:٣۰بعدازظهر  -کمک به
کودکان برای کنارآمدن با داغ عزیزان
(لطفا قبال رزرو کنید)
 آموزش ١۲:٣۰تا ۲بعدازظهر
انگلیسی بعنوان زبان دوم ()ESOL
(لطفا قبال رزرو کنید)
 ۵تا  ۶عصر  -یوگا برای کودکان ۵ -
تا  ١۲سالهها
 ۶تا  ۷عصر  -یوگا برای بزرگساالن

 ١۰:٣۰تا  ١۲:٣۰بعدازظهر  -کمک به
کودکان برای کنارآمدن با داغ عزیزان
 ١١صبح تا  ١۲بعدازظهر  -ماساژ
نوزادان با سمیرا
 ١تا  ٣بعدازظهر – کارگاه تربیت
فرزند با دانیل
 ۲تا  ۴بعدازظهر  -کارگاه نوشتن
رزومه و جستجو برای کار (لطفا قبال
رزرو کنید)
 ۲تا  ۴بعدازظهر  -کارگاه نوشتن
رزومه و جستجو برای کار – (لطفا
قبال رزرو کنید)
 ۴تا  - ۴:۴۵برنامه تنقالت سالم
برای بعد از مدرسه فرزندان (حداکثر
 ١۲بچه)
 ۴تا  ۴:۴۵بعدازظهر  -فعالیت
خانوادگی MEND
 ۴تا  ۶بعدازظهر  -هنرهای درمانی –
 ۵تا  ١١سالهها

دوشنبه  ۱۹مارس

 ١۰صبح تا  ١بعدازظهر  -درس
نساجی  ۵هفته ای (لطفا رزرو کنید)
 ١۲تا ٣بعدازظهر – بازی و یادگیری
بیشتر ( لطفا قبال رزرو کنید)
 ٣تا  ۵بعدازظهر  -کارگاه نوشتن
رزومه و جستجو برای کار (لطفا قبال
رزرو کنید)
 ۵تا  ۷عصر  -کلوب تکالیف منزل ١١
تا  ١۶سالهها
 ۵تا  ۷عصر – حمایت از جوانان
 ۶تا  ۸شب  -کالس انگلیسی برای
مبتدیها (قبل از  - )ESOLلطفا قبال
رزرو کنید

جمعه  ۲۳مارس

چهارشنبه  ۲۱مارس
-

 ۹:٣۰صبح تا  ٣۰:۲بعدازظهر
آموزش متفرقه (روز دوم)
 ١۰تا  ١۲ظهر  -صبح و قهوه
 ۴تا  - ۴:۴۵برنامه تنقالت سالم
برای بعد از مدرسه فرزندان
(حداکثر  ١۲بچه)
 ۵تا  ۷عصر  -کلوب تکالیف منزل  ۵تا
 ١١سالهها
 ۶تا  ۸شب  -کالس انگلیسی برای
مبتدیها (قبل از ( )ESOLلطفا قبال
رزرو کنید)

محل نگهداری اطفال از ساعت  ١۰صبح تا
 ١۲ظهر و  ١تا  ٣بعدازظهر روزهای دوشنبه،
سهشنبه ،چهارشنبه و جمعه برای
نگهداری از بچههای والدینی است که قرار
مالقات یا کالسی در  The Curveدارند.
برای رزرو جا در محل نگهداری اطفال لطفا
به نشانی Semira.Hassen@rbkc.gov.uk
ایمیل بفرستید.

The Curve
اجتماعی
مرکز
Community Centre, 10 Bard Road,
 W10 6TPهر هفت روز هفته باز است.
ساعات کار ما روزهای دوشنبه تا
جمعه از ساعت  ۱۰صبح تا  ۸شب
و آخر هفته از ساعت  ۱۱صبح تا ۶
عصر است.

 ۹:٣۰تا  ٣۰:١١صبح – کالس
مکالمه و ارتباط انگلیسی با میدایه
 ۹:٣۰صبح تا  ٣۰:۲بعدازظهر–
تقویت اعتماد بنفس
 ١تا  ٣بعدازظهر – جلسه آزاد
حمایت از والدین
 ۲تا  ۴بعدازظهر – مشاوره و کمک
برای بازگشت به کار ( لطفا قبال رزرو
کنید)
 ۴تا  - ۴:۴۵برنامه تنقالت سالم
برای بعد از مدرسه فرزندان (حداکثر
 ١۲بچه)
 ۴تا  ۶بعدازظهر – جشن نوروز
(سال جدید) ایرانی ،برای جشن
گرفتن نوروز به The Curveبیائید.
پذیرایی مختصر مهیا است.

برای طرح سواالت خود یا رزرو جا ،لطفا
به نشانی thecurve@rbkc.gov.uk
ایمیل بفرستید.
برای مشاهده لیست کامل برنامهها،
اینترنتی
نشانی
به
لطفا
grenfellsupport.org.uk/thecurve/eve
 ntsمراجعه کنید.

3

 ١۶مارس ۲۰١۸

اخبار حمایت از گرنفل

خدمات حمایتی موجود

آخرین اخبار اسکان

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
موسسه کروز برای مراقبت از
داغدیدگان :با شماره تلفن رایگان ١۶۷۷
 ۰۸۰۸ ۸۰۸تماس گرفته یا به نشانی
 helpline@cruse.org.ukایمیل بفرستید.
این مرکز روزهای دوشنبه تا جمعه از
ساعت  ۹:٣۰صبح تا  ۵عصر دایر است .در
روزهای سهشنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه
تا ساعت  ۸شب دایر است.
سواالت مربوط به صدور پاسپورت
المثنی ،ویزا و مهاجرت بریتانیا :لطفا با
تلفن مشاوره  ۲۴ساعته ۳۰۳ ۲۸۳۲
 ۰۳۰۰تماس 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 ۱۳۷ ۱۱۱
 ۰۸۰۰و یا  ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۸تماس
بگیرید.
کمک به قربانیان :در  ۲۴ساعت شبانه
روز با تلفن خدمات حمایتی عاطفی و
بالینی برای آسیبدیدگان ۱۶۸۹ ۱۱۱
 ۰۸۰۸تماس 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 اجتماعی
 ،The Curveخدمات جسمی و روانی
دریافت دارید .برای کسب اطالعات بیشتر با
شماره تلفن  ۰۷۷۱۲ ۲۳۱ ۱۳۳تماس
بگیرید.

و
مرکزی
ادارات
هستیا،
شمالغرب لندن بنیاد بهداشت
و
(اناچاس)،
بریتانیا
ملی
سرویس الکل و مواد مخدر بطور
شبانه از ساعت  ۱۰شب تا  ۸صبح
روز بعد در محل کلیسای متدیست
ناتینگهیل واقع در خیابان النکاستر
مستقر هستند .برای گپ زدن و
دریافت کمک بیائید.

برج گرنفل و خیابان گرنفلواک
 ۲٣۵میلیون پوند برای یافتن خانههای جدید برای ساکنین تخصیص داده و تاکنون ٣۰۷
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.

۲۰۹
١۲۶

تعداد کل خانوار
خانوارهایی که در
مسکن مستقر
شدهاند
موقتی ۶۴
دائمی ۶۲

۸٣
۸۶

خانوادهای
مستقر در
مسکن
اضطراری
پیشنهادهای
مسکن پذیرفته
شده
موقتی ۵
دائمی ۸١

صحت این آمار برای  ۱۵مارس  ۲۰۱۸معتبر است.

افتتاح باغ آشپزخانه محلی
افتتاح باغ آشپزخانه محلی در مرکز
سنت کلمنت و کلیسای سنت
کلمنت و سنت جیمز اوایل همین ماه
بوقوع پیوست .بدنبال فاجعه برج
گرنفل در ماه ژوئن پارسال ،مرکز
کنزینگتون شمالی و کلیسا نقش
بسیار ویژهای ایفا کردند .باغ این مرکز

محلی امن برای بازماندگان و
بیخانمان شدگان آن حادثه بود.
اکنون با کمک شورا (کانسل) این باغ
توسعه یافته و به یک آشپزخانه جدید
تجهیز شده است .این پروژه صدها
نفر را با هم ارتباط داده است .و
همسایگان را تشویق کرده با همدیگر
آشنا شوند.

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.

تلفن۰۲۰ ۷۷۴۵ ۶۴۱۴ :

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.

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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