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در این شماره:
 ١موزائیکی اجتماعی در کرو
( - )Curveبذر امید
 ١به زودی در کرو ()The Curve

موزائیکی اجتماعی در کرو ()Curve

بذر امید

 ۲روز بهزیستی در کلمنت جیمز
را از دست ندهید
 ۲مینی تور محلی کامیتان آرتس
پاتری فور گرنفل
 ۲در کلوپ خانواده شاد سالم
شرکت کنید
 ۳برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در The Curve
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴آخرین اخبار اسکان
 ۴شرکت آتشنشانان کنزینگتون
شمالی در دوی ماراتون لندن
 ۴مراقبت از گرنفل

یک پروژه موزائیک اجتماعی که
توسط افراد آسیب دیده از فاجعه
برج گرنفل طراحی و ساخته شده
در مرکز اجتماعی کرو پردهبرداری
شد.
پروژه که بذر امید نامگذاری شده
توسط ساکنین محل ساخته شده
و توسط هنرمند امیلی فولر ،در
قالب انجمن پیشبرد فرهنگی از
طریق برنامه بهزیستی هنرهای
تجسمی ( )ACAVAتسهیل شده
که در کرو در حال اجرا است.
امیلی معنای این کار هنری را
اینگونه توصیف میکند« :گرگ
نماد

نماد استیصال و خشم حاصل از
آن فاجعه است .گرگ رو به ماه
زوزه میکشد و بازدمش قابل
مشاهده است .ساختمان رنگین
کمانی از پنجرهها داشته و در زیر
آن رودی از اشک جاری است».
«تاکها و گلهای نو در زمین
اطراف گرگ روئیده است که
نمایانگر بذرهای امید است .فیل
طالیی در باالی ماه نشسته که
نماد قوت و استقامت است و
یادآور اینکه هیچگاه نباید فراموش
کنیم».

لیسا نش ،دستیار مدیر
آکاوا و برنامه هنر برای
بهزیستی در کرو گفت:
«همکاری با دوستان ،همسایگان،
و ساکنین اجتماع محل در ساخت
این موزائیک زیبا و نمادین تجربه
واقعا مثبتی بود».
اگر مایل هستید این موزائیک را از
نزدیک ببینید یا درباره تیم طراحی
و ساخت آن اطالعات بیشتری
کسب کنید لطفا به مرکز
اجتماعی کرو بیائید:
The Curve Community Centre,
10 Bard Road, North
Kensington, London W10 6TP
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روز بهزیستی در کلمنت جیمز را از دست
ندهید

مینی تور محلی کامیتان آرتس پاتری فور
گرنفل

در برنامه روز بهزیستی شرکت کنید تا کنترلهای
بهداشتی رایگان اناچاس توسط مربیان اناچاس را از
دست ندهید .همچنین میتوانید درباره برنامههای
بهداشتی و بهزیستی عرضه شده در محل و بارو
اطالعات بیشتری کسب کنید.
در آن روز شما میتوانید از ماساژ سر و یا ریکی تراپی
بهرمند شوید تا استرس و اضطراب را از خود دور کنید.
همچنین میتوانید دوچرخه اسموثی را هم امتحان کند.
توصیههای بیشتری هم درباره زندگی سالمتر و فعالتر
عرضه میشود .این برنامه در روز پنجشنبه  ۲۶آوریل
 ۲۰١۸از ساعت  ۲تا  ۴:۳۰بعدازظهر در مرکز کلمنت
جیمز واقع در The Clement James Centre, 95 Sirdar
 Road, London, W11 4EQاجرا میشود.

اولین مینی تور نمایش کامیتان آرتس که به برنامه «یک
سال بعد از گرنفل» ختم میشود ساعت  ۷عصر روز
شنبه  ۲۸آوریل در مرکز اجتماعی هنری دیکنز واقع در
Henry Dickens Community Centre, 104 St Anns Rd,
 London W11 4BUبرگزار میشود.
بهترین فیلم هنری «پاتری فور گرنفل» که در فستیوال
فیلم پورتبللو در سال  ۲۰۱۷برنده جایزه هم شده در این
روز نمایش داده شده و در پایان جلسه پرسش و پاسخ
با کارگردان فیلم امانوپل مارسل و برخی از هنرمندان و
گروه تولید فیلم برگزار خواهد شد.
در این برنامه همچنین هنرمندان شعر رپ محل از جمله
کروم ،ویس آو ریزن ،الکساندر د گریت ،هریت گور،
امپرس ،۱مستر میلک ،مایا ماتانا و جکی لوی براون
هنرنمایی خواهند کرد.
در ساعت  ۵عصر یک کارگاه آزاد نحوه سرایش شعر رپ
برپا میشود که بعنوان انگیزهای برای این حرکت خواهد
بود در حالیکه شعرای پاتریفور گرنفل شعرخوانی را از
کتاب دو زبانه «پاتریفور گرنفل» که هنوز چاپ نشده در
ساعت  ۷عصر شروع میکنند.
برای اطالعات بیشتر به نشانی ایمیل فرستاده یا با
شماره تلفن  ۰۷۹۶١ ۹۳۹۵۵۸تماس بگیرید تا جا رزرو
کنید .لطفا توجه کنید که هنگام ورود پرداخت هدیه
الزامی است.

در کلوپ خانواده شاد سالم شرکت کنید
در برنامه ( )WAND UKشرکت کرده
و روزی شاد به همراه دیدار با افراد
جدید و شرکت در برنامههای
تفریحی مثل کالسهای رقص زومبا
و کارگاههای رفاه لذت ببرید.
انجمن زنان برای ارتباطات و توسعه
( )WANDاز شما برای شرکت در
برنامه بعدی حانواده شاد سالم در
روز چهارشنبه  ۲۵آوریل از ساعت
 ۱۰صبح تا  ۲بعدازظهر در این
نشانی دعوت میکند.

Small Chapel, St Charles Centre
for Health and Wellbeing,
Exmoor Street, London W10
6DZ
در صورت تمایل به شرکت در این
برنامه ،لطفا با شماره ۸۹۶۲ ۴۱۳۲
ایمیل
نشانی
یا
۰۲۰
info@wanduk.org
تماس بگیرید.
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برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
چهارشنبه  ۲۵آوریل

دوشنبه  ۲۳آوریل
بعدازظهر

–

 ۹:۳۰صبح تا ۳
فعالیتهای سالهای اول
 ۱۰صبح تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر –
مهارتهای کاربردی کامپیوتر جلسه
اول (لطفا رزرو کنید)
 ۵تا  ۷عصر  -کلوب تکالیف منزل
( ۱۱تا  ۱۸سالهها)
 ۵:۳۰تا  ۷:۳۰بعدازظهر – کالسهای
زبان انگلیسی آمادگی ESOL

سهشنبه  ۲۴آوریل
 ۹:۳۰تا  ۱۰:۳۰صبح – مندی مینی
– برنامه سبک زندگی سالم برای
خانوادهها
 ۳۰:۹صبح تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر-
کارگاه کاریابی (حضور آزاد)
 ۹:۳۰تا  ۱۱:۳۰صبح و  ۱۲:۲۵تا
 ۲:۳۰بعدازظهر – کالس زبان
انگلیسی  – ESOLبا ارسال ایمیل به
sakinah.touzani@westway.org
جا رزرو کنید.
 ۱۰صبح تا  ۳بعدازظهر  -کلوب
خیاطی فوزیه –خیاطی ،رفور و
بافندگی
 ۱۰:۳۰تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر  -کمک
به کودکان برای کنارآمدن با داغ
عزیزان (لطفا رزرو کنید)
 ۱۰:۳۰تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر – کارگاه
کاریابی (حضور آزاد)
 ۵تا  ۶عصر  -یوگا برای کودکان ۵ -
تا  ۱۲سالهها (حضور آزاد)

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
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.

 ۱۰صبح تا  ۱۲بعدازظهر – صبح
قهوه جهانی
 ۱۰صبح تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر –
مهارتهای کاربردی کامپیوتر جلسه
دوم (لطفا رزرو کنید)
 ۱۰:۳۰صبح تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر-
کارگاه کاریابی (حضور آزاد)
 ۱۰صبح تا  ۱بعدازظهر – نمدمالی
با هیدر :ساخت یک کشتی سه
بعدی کوچک (لطفا به نشانی
ایمیل
flourish@acava.org
بفرستید)
 ۱۰:۳۰صبح تا  ۱۲بعدازظهر – جدید!
گروه کتابخوانی مشترک .برای همه
سطوح خواندن آزاد است .بیائید و
لذت کتابخوانی گروهی را تجربه
کنید.
تا  ۴بعدازظهر – الکل و مواد مخدر
(حضور آزاد)
 ۴تا  ۴:۴۵بعدازظهر  -برنامه تنقالت
سالم برای کودکان
 ۵تا  ۷عصر  -کلوب تکالیف منزل
( ۱۱تا  ۱۸سالهها)

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  ١۰صبح تا  ۸شب
و آخر هفته از ساعت  ١١صبح تا ۶
عصر است.

پنجشنبه  ۲۶آوریل
 ۱۰:۳۰تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر  -کمک
به کودکان برای کنارآمدن با داغ
به
ایمیل
ارسال
(با
عزیزان
 thecurve@rbkc.gov.ukجا رزرو
کنید).
 ۱تا  ۳بعدازظهر – مهارتهای
کامپیوتر و ارتباطات و کمک برای
شروع کار (حضور آزاد)
 ۴تا  ۴:۴۵بعدازظهر  -برنامه تنقالت
سالم برای کودکان (بعلت محدودیت
جا ،لطفا قبال رزرو کنید)
 ۴تا  ۶بعدازظهر – هنرمندان جوان
(سنین  ۵تا  ۱۱سال) .برای کودکان
عالقمند به پرورش مهارتهای هنری

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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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 ۱۶۷۷
 ۰۸۰۸ ۸۰۸تماس گرفته یا به نشانی
 helpline@cruse.org.ukایمیل بفرستید.
این مرکز روزهای دوشنبه تا جمعه از
ساعت  ۹:۳۰صبح 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 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  ١١١وزارت 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 ١۳۷ ١١١
 ۰۸۰۰و یا  ۰۲۰ ۷۳۶١ ۳۰۰۸تماس
بگیرید.
کمک به قربانیان :در  ۲۴ساعت شبانه
روز با تلفن خدمات حمایتی عاطفی و
بالینی برای آسیبدیدگان ١۶۸۹ ١١١
 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  ۰۷۷١۲ ۲۳١ ١۳۳تماس
بگیرید.

و
مرکزی
ادارات
هستیا،
شمالغرب لندن بنیاد بهداشت
و
(اناچاس)،
بریتانیا
ملی
سرویس الکل و مواد مخدر بطور
شبانه از ساعت  ١۰شب 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
 ۲۳۵میلیون پوند برای یافتن خانههای جدید برای ساکنین تخصیص داده و تاکنون
 ۳۰۷واحد 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.

۲۱۱

تعداد کل خانوار

۱۳۸

خانوارهایی که در
مسکن مستقر
شدهاند
موقتی ۶۶
دائمی ۷۲

۷۳
۸۸

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

صحت این آمار برای  ١۹آوریل  ۲۰١۸معتبر است.

شرکت آتشنشانان کنزینگتون شمالی در دوی ماراتون لندن
آخر همین هفته ،أتشنشانان قهرمان ایستگاههای آتشنشانی کنزینگتون
شمالی و پدینگتون با تجهیزات کامل در دوی ماراتون لندن بمنظور
جمعآوری پول برای کلوپ هرو ،بنیاد راگبی پورتبللو و نیز خیریه
آتشنشانان ،که به به عده زیادی از آتشنشانانی که در اطفای حریق
گرنفل شرکت داشتند خدمات حمایت روحی و روانی داده است مسابقه
خواهند داد.شورای کنزینگتون و چلسی حمایت کامل خود را از این اقدام
اعالم نموده و برای این آتشنشانان و تمام افرادی که از این بارو در
مسابقه شرکت میکنند آرزوی موفقیت دارد.

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.

تلفن۰۲۰ ۷۷۴۵ ۶۴١۴ :

ایمیلcareforgrenfell@rbkc.gov.uk :

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