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در این شماره:
 ۲پیشنهادراهنمایی مالی از
طرف راهنمایی شهروند
(سیتیزن ادوایس) کنزینگتون و
چلسی
 ۲گفتگوی ساکنین با
آرشیتکتهای ارشد درباره آینده
النکاستر غرب
 ۲خدمات بهداشتی و رفاهی
گرنفل
 ۳دوره ترمیمی تا  ۳۰آوریل
 ۲۰۱٨تمدید شد
 ۳برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در The Curve
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴آخرین اخبار اسکان
 ۴کمک برای نقل مکان
 ۴مراقبت از گرنفل

شورا جایزه اجتماعی شهردار
برای کنزینگتون شمالی را
برگزار میکند
شورای کنزینگتون و چلسی مراسم
جایزه اجتماعی شهردار را برای
کنزینگتون شمالی در پائیز ۲۰۱۸
برگزار میکند.
از اعضای جامعه کنزیگتون شمالی
دعوت میشود تا پا پیش گذاشته و
هم محلیهای خود را که بدنبال
فاجعه آتشسوزی برج گرنفل ،در
چنین زمان فوقالعاده مهم و
خطرناکی ،به یاری مردم شتافتند
معرفی کنند.
درست در کنزیگتون شمالی هزاران
نفر داوطلب شده ،کمک کرده و
هدیه دادند و واکنش آنان در برابر
فاجعه ،الهامبحش عده زیادی در کل
کشور شد تا آنها هم همان کار را
بکنند .به همین خاطر است که برای
یکبار این مراسم را برگزار میکنیم تا
هم افراد و هم سازمانهایی را که
شجاعت و سخاوت چشمگیری
نشان داده و بدنبال فاجعه در خدمت
اجتماع بودند را شناسایی و معرفی
نمائیم.

حمایت بیشتر برای کسانی که گرفتار الکل
و مواد مخدر هستند
دو نفر هدایتگر جدید توسط شورا
(کانسل) برای مدت شش ماه استخدام
شدهاند تا در مجموعه خدمات رفاهی
مقابله با الکل و مواد مخدر ( )DAWSکه
توسط خیریههای بلنهایم ( )Blenheimو
ترنینگ پوینت ( )Turning Pointاداره
میشود فعالیت کنند.
این دو هدایتگر ،متخصص الکل و مواد
مخدر هستند که از ماه دسامبر پارسال
بطور ویژه با جامعه گرنفل مشغول بکار
بودند آنهم در مکانهایی که برای
ساکنین راحت باشد مانند مرکز اجتماعی
 The Curveو کلیسای متدیست
ناتینگهیل.
آنها تاکنون به  ۱۴نفر که مستقیما تحت
تاثیر برنامه درمانی دسترسی به الکل و
مواد مخدر فاجعه گرنفل بودند کمک
کردهاند آنها ابتدا یک برآورد اولیه انجام
داده و افراد را به طرف بهترین خدمات
خاص آنها هدایت میکنند خواه این
خدمات سمزدایی باشد ،خواه بازپروری ،و
خواه مشاوره و حمایت باشد.
در ضمن ،این هدایتگرها به مردم در زمینه
نیازهای عمومی بهداشتی و رفاهی
کمک میکنند از جمله مراقبت از
بهداشت روانی افراد ،کمک برای دربافت
غذا و دسترسی به خدمات ترک سیگار.
آنها با سایر متخصصین شاغل در بارو
هماهنگ هستند تا به مردم هم در این
ناحیه و هم سایر نواحی خدمات بدهند.
در قالب این برنامه خدمات مددکاری
هدایتگر ،خدمات رفاهی مقابله با الکل و
مواد مخدر به همراه خیریههای چینج
( ،)Changeگروو ( ،)Growالیو (( )Liveکه
بودجه این هم توسط شورا تامین
میشود) آموزشهای آگاهی از الکل و
مواد مخدر را برای سایر متخصصین
بهداشتی ،که با آسیبدیدگان کنزینگتون
شمالی کار میکنند ،برگزار میکند .برای
مثال متخصصینی که در زمینه بهداشت
روانی و خشونت خانوادگی کار میکنند.
جین پالمر ،هدایتگر ارشد بلنهایم گفت:
"من به مدت هفت سال در این محل
کار کردهام و عاشق روح اجتماعی و
مردم آن هستم .ما برای کمک به
شما اینجا هستیم حتی اگر فقط
یک

یک سوال داشته باشید ،یا درباره
چیزی نیاز به اطالعات داشته
باشید ،برای گپی کوتاه به ما تلفن
کرده یا مراجعه کنید .ما درباره شما
قضاوت نخواهیم کرد و برای هر کس
که نیاز داشته باشد خدمات رایگان و
محرمانه ارائه میدهیم".
جاس ،که اخیرا از طریق هدایتگرها از
خدمات مقابله با الکل و مواد مخدر
استفاده کرده است ،گفت:
"از همان لحظه که به مددکار گفتم
نیاز به کمک دارم ،خدمات ارائه شد.
گروه واقعا کارآمد بود و ارزیابی من
در کلیسای متدیست ناتینگهیل
درست آنطرف خیابان مقابل خانه
من انجام شد .در عرض یک هفته
من تحت درمان قرار گرفتم و باوجود
اینکه هنوز روزهای اول درمان است،
اما حالم بهتر است و وارقعا قدردان
خدماتشان هستم".
اگر درباره مصرف الکل یا مواد مخدر توسط
خود یا هر شخص دیگری نیاز به کمک،
راهنمایی و اطالعات دارید هدایتگرها
اینجا هستند تا به هر شخصی که در
فاجعه برج گرنفل آسیب دیده کمک کنند.
هر هفته در مکانهای زیر ارائه میشود:
 دوشنبهها از ساعت  ۳۰:۳بعدازظهر تا
 ۳۰:۷عصر – کلیسای متدیست
ناتینگهیل به نشانی Notting Hill
Methodist Church, 240 Lancaster
Road, London W11 4AH
 چهارشنبهها از ساعت  ۱بعدازظهر تا
 ۵عصر در مرکز اجتماعی کرو به
نشانی The Curve Community
Centre, 10 Bard Road, London
W10 6TP
هدایتگرها عضو خدمات رفاهی مقابله با
الکل و مواد مخدر ( )DAWSهستند که
هر هفت روز هفته در محل Acorn Hall, 1
 East Row, W10 5ARدایر است .از آغاز
سال  DAWS ،۲۰۱۶به بیش از  ۱۸۰۰نفر
در کنزینگتون و چلسی کمک کرده است.
با شماره تلفن  ۰۷۸۵۰ ۷۷۳۶٩۶و یا با
ایمیل  northken@DAWSlondon.orgبا
جین (روزهای دوشنبه تا جمعه تا ۸
شب) تماس بگیرید.
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اخبار حمایت از گرنفل

پیشنهادراهنمایی مالی از طرف راهنمایی شهروند (سیتیزن ادوایس) کنزینگتون و چلسی
مرکز راهنمایی شهروند (سیتیزن
ادوایس) کنزینگتون و چلسی یک گروه
تخصصی تشکیل داده تا به ساکنین
آسیبدیده که از محل هدایای خیرین
کمک مالی دریافت نمودهاند یا دریافت
خواهند نمود کمک کند.
این گروه میتواند در موارد زیر
راهنمایی کند:
 مدیریت پول (بودجهبندی و به
حداکثر رساندن درامد)
 سرمایهگذاری و پسانداز بلند مدت
مسکن
هزینههای
 مدیریت
(پرداختهای اجاره یا اقساط وام
مسکن و هزینههای عوارش
شهرداری (کانسل تکس))
 عقد قراردادهای جدید آب و برق و
گاز هنگام نقل مکان به منزل جدید
 مشاوره درباره پول
 راهنمایی درباره کمک هزینهها
(بنفیت)
شناسایی
در
 راهنمایی
سوءاستفادههای احتمالی مالی و
استراتژی مقابله با آن
 مشاوره تخصصی شامل اسکان،
بدهی ،کمک هزینه (بنفیت) ،و
استخدام
قرارهای مالقات را میتوان طوری
تنظیم کرد که مناسب حال ساکنین

باشد ،از جمله دیدار با شما در منزلتان
یا مرکز امداد دوستان و خانواده
( ،)FFACمرکز اجتماعی The Curve
واقع در  Bard Road, W11 6TP 10و
سایر مراکز اجتماعی محل.
برای راهنمایی میتوانید مستقیما با
متخصصین مربوطه ،بال کمپبل یا آنجال
شیران تماس بگیرید ،یا هر شخصی که
از شما حمایت میکند ،مانند مسئول
پروندهتان ،میتواند از طرف شما با آنها
صحبت کند.

بال کمپبل
تلفن۰۲۰ ٨۹۶۲ ۳۴۹۳ :
موبایل۰۷۵٨٨ ۷۰۶۳۴۳ :
ایمیل:
bella.campbell@kensingtoncab.org.uk

آنجال شیران
تلفن۰۲۰ ٨۹۶۲ ۳۴۹۱ :
موبایل۰۷۵٨٨ ۷۵۵۵۶۰ :
ایمیل:
angela.sheeran@kensingtoncab.org.uk

همچنین مرکز راهنمایی شهروند
کنزینگتون و چلسی با وزارت کار و
مستمریها همکاری کرده تا فرایند
درخواست کمک هزینه اشتغال
( )Employment Support Allowanceو

گفتگوی ساکنین با آرشیتکتهای ارشد درباره آینده النکاستر غرب

اوایل این ماه ،بیش از  ۱۵۰نفر از
ساکنین محله النکاستر غرب ،برای
گفتگو درباره بازسازی محل ،در جلسه
اخیر روز ایدهها در مرکز تفریحی
کنزینگتون شرکت کردند .آنها با
آرشیتکتهای ارشدی که قبال
ایدههای ساکنین را دریافت و
طرحهای اولیه را برای بهینهسازی
محل آماده کرده بودند دیدار و گفتگو
کردند .آن برنامه که بطور مشترک با
انجمن ساکنین النکاستر غرب
هماهنگ شده بود بخشی از فرایند
هدایت طراحی توسط ساکنین است
که هدفش مشارکت دادن همه افراد
در تصمیمگیری برای آینده محل
میباشد.
تقاضاهای مشخصی برای انجام
کارهای فوری نظیر بهینهسازی
سیستمهای گرمایشی محل ،ارتقای
امنیت محل از طریق نصی دوربینهای
مدار بسته بیشتر و سیستمهای
کنترل ورود و خروج ،وجود داشت.
سیستم
بهینهسازی
طرحهای
جمعآوری زبالهها و بازیافتیها در
محل هم تحت عنوان یک پروژه اولیه
اولویت داده شدند .تقاضای دیگر در
مورد راهاندازی یک آژانس اجاره
مسکن

شخصی
استقالل
هزینه
کمک
()Personal Independence Payment
را برای آسیبدیدگان گرنفل تا حد
امکان تسهیل کند.
برای اطالعات و راهنمایی بیشتر در
مورد ارائه درخواست ،روزهای دوشنبه،
چهارشنبه و جمعه از ساعت ٩:۳۰
صبح تا  ۱۲ظهر به دفتر مرکز راهنمائی
شهروند (سیتیزن ادوایس) واقع در
Citizens Advice office 2, Acklam
 Road, W10 5QZمراجعه نمائید .یا
روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۱۰
تا  ۱۱صبح و  ۵عصر تا  ۸شب در مرکز
The Curve Community Centre, 10
 Bard Road, W11 6TPبا یکی از
متخصصین صحبت کنید .در ضمن در
ایام مدارس ،یک جلسه خارج از مرکز
هم از ساعت  ۱۲ظهر تا  ۲بعدازظهر
روزهای دوشنبه تا جمعه در باشگاه
راگبی پورتبللو به نشانی Rugby
Portobello Lunch Club, 221 Walmer
 Rd, W11 4EYبرگزار میشود.

مسکن محلی بود تا به ساکنین در
جابجایی درون محل یاری کند .تعداد
درخواست
ساکنین
از
زیادی
بهینهسازی کارهای تعمیراتی را که در
محل انجام میشود داشتند .فعال
شورا سخت کار میکند تا کارهای
تعمیراتی را سرعت بخشیده و برای
ساکنین تسهیل کند.
هدف از برنامه بازسازی چندین میلیون
پوندی محل ایجاد یک الگو از سیستم
اسکان دولتی است .برای هر بلوک از
النکاستر غرب بک برنامه مجزای
توسعه دارد که هم آپارتمانهای
ساکنین و هم قسمتهای مشاع را
شامل میشود .برای اطالعات بیشتر
اینترنتی
نشانی
به
لطفا
 lancwestrefurb.comمراجعه کنید.

خدمات بهداشتی و رفاهی گرنفل
خدمات بهداشتی و رفاهی گرنفل ،یک
سرویس رایگان و محرمانه از طرف اناچاس
(سامانه بهداشت و درمان بریتانیا) برای
کودکان و بزرگساالن است که در فاجعه
آتشسوزی برج گرنفل آسیب دیدهاند .اگر
وحشتزده شدهاید ،نمیتوانید بخوابید،
افکار یا کابوس آن فاجعه بطور غیرمنتظره به
ذهنتان میآید ،یا احساس اضطراب،
استرس یا نگرانی میکنید ،این سرویس
مجموعهای از خدمات درمانی و حمایتی
روانشناختی ارائه میکند تا به شما کمک
کند حس بهتری داشته باشید.
وبسایتwww.grenfellwellbeing.com :
ایمیل:
grenfell.wellbeingservice@nhs.net

تلفن۰۲۰ ٨۶۳۷ ۶۲۷۹ :
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اخبار حمایت از گرنفل
دوره ترمیمی تا  ۳۰آوریل  ۲۰۱٨تمدید شد
شورا موافقت کرده است مدت ترمیمی
برای اجاره و هزینه خدمات را از اول تا ۳۰
آوریل  ۲۰۱۸برای ساکنینی که در
خیابانهای واکویز ،براملی هاوس،
تردگلد هاوس و وریتی کلوز زندگی
میکنند ،تمدید کند.
پیش از این قبول کرده بودیم که بخاطر
مشکالت موجود در خدمات محل بعد از
فاجعه گرنفل ،به ساکنین خیابانهای
واکویز ،براملی هاوس ،تردگلد هاوس و
وریتی کلوز مبلغی بابت جبران هزینهها
پرداخت کنیم .این مبلغ به میزان ۵۰
درصد اجاره بها و هزینه خدمات برای
مستاجرین و  ۵۰درصد هزینه خدمات
برای رهنکنندگانی بود که در خانههای
خیا

خیابانهای واکویز زندگی میکنند.
برنامه ترمیمی همچنین  ۱۵درصد از اجاره
بها و هزینه خدمات مستاجرین و ۱۵
درصد هزینه خدمات رهن کنندگانی را که
در براملی هاوس ،تردگلد هاوس و وریتی
کلوز زندگی میکنند پرداخت میکند.
در زمینه خدمات در محل ،پیشرفت خوبی
داشتهایم .با این وجود میدانیم هنوز
کارهایی هست که باید انجام شود .این
کارها شامل باز کردن کانالهای تخلیه
زباله میشود که قرار است در ماه آوریل
تکمیل شود .این در حالیست که یک
سیستم کارآمد ارتباطی دربازکن تا
اواسط تابستان عملیاتی خواهد شد.
سایر عملیات ایمنی در برابر آتشسوزی
هم

هم در آوریل/می  ۲۰۱۸تکمیل خواهدشد
تا اینجا عملیات ایمنی در برابر آتشسوزی
شامل نصب پردهها و درهای ضدآتش
میشود .مجموعه اینکارها تکمیل شده
است .مارشالهای آتشنشانی هنوز هم
در محل هستند و بطور کلی دسترسی
به محوطه بهتر شده است.
عملیات پوشاندن برج که توسط گروه
مستقل محوطه برج اداره میشود تا ۱۰
ژوئن  ۲۰۱۸تکمیل خواهد شد.
به مستاجرین و رهن کنندگانی که تحت
تاثیر این برنامه هستند کتبا اطالع
دادهایم .در صورت تمایل برای کسب
اطالعات بیشتر ،میتوانید با شماره تلفن
 ۰۲۰ ۸۲۰۶ ۷۵۲۵تماس بگیرید.

برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  ۲۶مارس

سهشنبه  ۲۷مارس

پنجشنبه  ۲۹مارس

 ۱۰صبح تا  ۱بعدازظهر  -درس
نساجی  ۵هفته ای (لطفا رزرو کنید)
 ۱۲تا ۳بعدازظهر – بازی و یادگیری
بیشتر ( لطفا قبال رزرو کنید)
 ۳تا  ۵بعدازظهر  -کارگاه نوشتن
رزومه و جستجو برای کار (لطفا قبال
رزرو کنید)
 ۵تا  ۷عصر  -کلوب تکالیف منزل ۱۱
تا  ۱۶سالهها
 ۵تا  ۷عصر – حمایت از جوانان
 ۶تا  ۸شب  -کالس انگلیسی برای
مبتدیها (قبل از  - )ESOLلطفا قبال
رزرو کنید

 ٩:۳۰صبح تا  ۱۲ظهر  -آموزش
انگلیسی بعنوان زبان دوم ()ESOL
(لطفا قبال رزرو کنید)
 ۱۰صبح تا  ۳بعدازظهر  -کلوب
خیاطی فوزیه – بدوز ،کوک کن،
بباف
 ۱۰:۳۰تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر  -کمک
به کودکان برای کنارآمدن با داغ
عزیزان (لطفا قبال رزرو کنید)
 ۱۲تا ۲بعدازظهر  -مدیریت پول
 آموزش ۱۲تا ۲بعدازظهر
انگلیسی برای مبتدیان ()ESOL
(لطفا قبال رزرو کنید)
 نحوه کنترل ۲تا ۴بعدازظهر
استرس
 ۵تا  ۶عصر  -یوگا برای کودکان ۵ -
تا  ۱۲سالهها
 ۶تا  ۷عصر  -یوگا برای بزرگساالن

 ۱۰:۳۰تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر  -کمک
به کودکان برای کنارآمدن با داغ
عزیزان
 ۱۱صبح تا  ۱۲بعدازظهر  -ماساژ
نوزادان با سمیرا
 ۱تا  ۳بعدازظهر – شلوغبازی با
لیندا
 ۲تا  ۳بعدازظهر – یوگا با صندلی
 ۲تا  ۴بعدازظهر  -کارگاه نوشتن
رزومه و جستجو برای کار (لطفا قبال
رزرو کنید)
 ۴تا  - ۴:۴۵برنامه تنقالت سالم
برای بعد از مدرسه فرزندان (حداکثر
 ۱۲بچه)
 ۴تا  ۶بعدازظهر  -هنرهای درمانی
–  ۵تا  ۱۱سالهها

ساعات کار محل نگهداری اطفال:
دوشنبهها و سه شنبهها:
از ساعت  ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر و  ۱تا
 ۳بعدازظهر
چهارشنبهها و جمعهها:
 ۱۰صبح تا  ۵بعدازظهر
پنج شنبهها :سرویس ندارد
بیا و بازی کن ۱ :تا  ۳بعدازظهر
محل نگهداری اطفال ،برای نگهداری
از بچههای والدینی است که قرار
مالقات یا کالسی در The Curve
دارند .برای رزرو جا لطفا به نشانی
Semira.Hassen@rbkc.gov.uk
ایمیل بفرستید.

چهارشنبه  ۲٨مارس

جمعه  ۳۰مارس

 ۱۰تا  ۱۲ظهر  -صبح و قهوه
 ۱تا ۳بعدازظهر  -آموزش زندگی
 ۴تا  - ۴:۴۵برنامه تنقالت سالم
 ۵تا  ۷عصر  -کلوب تکالیف منزل  ۵تا
 ۱۱سالهها
 ۶تا  ۸شب  -کالس انگلیسی برای
مبتدیها (قبل از ( )ESOLلطفا قبال
رزرو کنید)

 ٩:۳۰تا  ۳۰:۱۱صبح – کالس
مکالمه و ارتباط انگلیسی با میدایه
 ۱تا  ۳بعدازظهر – جلسه آزاد
حمایت از والدین
 ۴تا  - ۴:۴۵برنامه تنقالت سالم
برای بعد از مدرسه فرزندان (حداکثر
 ۱۲بچه)

The Curve
مرکز اجتماعی
Community Centre, 10 Bard Road,
 W10 6TPهر هفت روز هفته باز است.
ساعات کار ما روزهای دوشنبه تا
جمعه از ساعت  ۱۰صبح تا  ٨شب
و آخر هفته از ساعت  ۱۱صبح تا ۶
عصر 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.
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 ۲۳مارس ۲۰۱۸

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  ۰٨۰۰ ۰۳۲ ۴۵۳۹با پلیس
متروپولیتان تماس بگیرند.

شماره تماسهای مهم
موسسه کروز برای مراقبت از
داغدیدگان :با شماره تلفن رایگان ۱۶۷۷
 ۰۸۰۸ ۸۰۸تماس گرفته یا به نشانی
 helpline@cruse.org.ukایمیل بفرستید.
این مرکز روزهای دوشنبه تا جمعه از
ساعت  ٩:۳۰صبح 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 ۲٨۳۲
 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
 ۰٨۰۰و یا  ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰٨تماس
بگیرید.
کمک به قربانیان :در  ۲۴ساعت شبانه
روز با تلفن خدمات حمایتی عاطفی و
بالینی برای آسیبدیدگان ۱۶٨۹ ۱۱۱
 ۰٨۰٨تماس 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  ٨صبح
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
 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.

۲۱۲

تعداد کل خانوار

۱۲۸

خانوارهایی که در
مسکن مستقر
شدهاند
موقتی ۶۶
دائمی ۶۲

۸۴
۸۸

خانوادهای
مستقر در
مسکن
اضطراری
پیشنهادهای
مسکن پذیرفته
شده
موقتی ۳
دائمی ۸۵

صحت این آمار برای  ۲۲مارس  ۲۰۱٨معتبر است.

کمک برای نقل مکان

موسسه کرایه کامیون وستوی
سیتی َون ()The Westway CT Van
برای کمک به نقل مکان تمامی
ساکنین پیشین برج گرنفل و خیابان
گرنفلواک آماده است.
موسسه کرایه کامیون وستوی
سیتی َون را میتوان بصورت رایگان
برای جابجایی اسباب و اثاثیه از یک
آدرس به آدرسی دیگر ،یا برای تحویل

کاالهای خریداری شده یا هدایای
دریافتی استفاده نمود .
برای کسب اطالعات بیشتر یا برای
اینترنتی
نشانی
به
استعالم
westwayct.org.uk/services/transpor
 t/westway-ct-vanمراجعه 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.

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

این خبرنامه به زبانهای انگلیسی و عربی هم قابل تهیه است .برای دریافت مرتب آخرین اخبار لطفا ما را دنبال کنید:
facebook.com/grenfellsupport

@grenfellsupport

grenfellresponse.org.uk
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