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در این شماره:

آموزش مربیگری فوتبال را از دست ندهید

 ۱برنامه مربیگری فوتبال را از
دست ندهید
 ۱نتایج انتخابات  ۲۰۱۸شوراهای
محل
 ۲آماده ارتقای مهارت خود در
عکاسی هستید؟
 ۲برنامه استعدادیابی تلویزیونی
در کانال ۴
 ۲شروع برنامه هفتگی
گروههای کتابخوانی مشترک در
The Curve
 ۲توضیح درباره شماره هفته
پیش خبرنامه
 ۳برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در The Curve
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴آخرین اخبار اسکان
 ۴نظر خود را درباره آینده خانه
دولتی (سوشال هاوزینگ)
 ۴مراقبت از گرنفل

نتایج انتخابات ۲۰۱۸
شوراهای محل
در سحرگاه جمعه ( ۴می) نتایج
محل
شورای
انتخابات
کنزینگتون و چلسی اعالم شد.
تعییری در بافت سیاسی شورا
حاصل نشد و حزب محافظهکار
 ۳۶کرسی ،حزب کارگر ۱۳
کرسی و حزب لیبرال دموکرات
یک کرسی بدست آوردند.
مشروح نتایج انتخابات را
میتوانید در وبسایت باروی
سلطنتی کنزینگتون و چلسی
به نشانی goo.gl/8hAXAp
مشاهده کنید.

آموزش مربیگری فوتبال یک برنامه
آموزشی و تربیتی  ۱۱هفتهای است که
مهارتها و تجربهای را که باشگاههای
فوتبال و در کل مجموعه مربیگری
ورزشی دنبالش هستند به افراد ۱۶
سال به باالیی که عالقمند به مربیگری
ورزشی هستند عرضه میکند.
این دوره که با همکاری متخصصین
مربیگری ورزشی اراپه میشود شامل
یک دوره کارآموزی با کیفیت ،آموزش
همچنین
و
کار
برای
آمادگی
گواهینامههای زبان انگلیسی و ریاضیات
(که ضروری هستند) هم میشود.
به کارآموزان فرصت داده میشود تا
رزومه خود را آماده کرده و تجربه کاری
ارزشمندی کسب کرده و مدارک پذیرفته
شده در این صنعت را دریافت کنند .همه
این موارد ،کارآموزان را برای بازار کار آماده
میکند و شانس آنها را برای یافتن شغل
افزایش داده و دورنمای کاری آنها را
توسعه میدهد.
این دوره کی شروع و پایان
مییابد؟
دوشنبه  ۳۰آوریل تا جمعه  ۱۳ژوئیه
داشتن چه مهارتها ،تجارب و یا
مدارکی ضروری است؟
تجربه کاری خیلی کم یا أصال بدون تجربه
کاری در مربیگری فوتبال ،دارای مدرک
سطح  ۲یا کمتر  /یا أصال بدون هیچ
مدرکی

محدودیتهای
یا
الزامات
شرکت در دوره چیستند؟
اگر بیکار بوده و  ۱۶سال یا بیشتر داشته
باشید میتوانید در این دوره شرکت
کنید .این دوره مهارتهای الزم را برای
یافتن کار در عرض شش ماه در این
بخش به شما خواهد داد.
این دوره چه موضوعاتی را
شامل میشود؟
این دوره موضوعهای مربیگری فوتبال،
مهارتهای کاریابی ،ایمنی و بهداشت در
محیط کار ،کمکهای اولیه ،مهارتهای
کاربردی ،زبان انگلیسی و ریاضیات را
شامل میشود.
بدنبال این دوره چه پیشرفتها و
فرصتهای شغلی پیش میآید؟
مصاحبه شغلی تضمینی برای کار در
ازای دستمزد در توکا ( ،)TOCAشرکتی
که متخصص آموزش با کیفیت فوتبال
است.
مصاحبه  /آزمون شرکت در
دوره کی و کجاست؟
بزرگساالن
آموزشی
خدمات
وستمینیستر واقع در Westminster
Adult Education Service, Lisson
Grove, NW8 8LW
عالقمندی خود را با تماس با شماره
تلفن  ۰۲۰ ۷۶۴۱ ۱۸۲۵و یا نشانی
ایمیل  traineeships@waes.ac.ukثبت
کنید.

1

اخبار حمایت از گرنفل

آماده ارتقای مهارت خود در عکاسی
هستید؟
آیا خودتان را عکاس میدانید؟ دوست دارید در صنف
سریعالرشد عکاسی کار کنید؟
این میتواند فرصتی باشد تا سرگرمی خود را تبدیل به
مهارت کنید .یک دوره شش هفتهای که انحصارا توسط
عکاسان حرفهای ارائه میشود روز جمعه  ۴می در محل
مرکز جوانان چرچیل گاردنز Churchill Garden’s Youth
 Centre, Churchill Gardens Rd, Pimlico, SW1V 3HYشروع
خواهد شد.
در طی دورهمیتوانید از گالریها و امالک حومه شهر بازدید
کرده و خود را در دنیای مهیج عکاسی غرق کنید .این دوره
شما را مجهز به مهارتهای الزم برای یافتن کار در عکاسی
میکند.
در طی شش هفته این دوره یک روز در هفته برگزار شده و
برای کسانی که دوره را بطور کامل طی کنند گواهینامه اعطا
خواهد شد .برای این فرصت پیش رو فقط برای ده نفر جا
هست لذا در صورت عالقمندی ،وقت تلف نکرده و در اسرع
وقت با اندرو تماس گرفته و اسم و شماره تلفن خود را به
وی اعالم کنید .شماره اندرو ۱۳۹۸۶۸ / ۰۲۰ ۸۳۵۰ ۵۸۲۰
 ۰۷۹۵۴و ایمیل وی andrew@positiveview.org.uk
میباشد.
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برنامه استعدادیابی تلویزیونی در کانال ۴
هیچگاه عالقمند به کار در تلویزیون بودهاید؟ در این
صورت فرصتی برایتان پیش آمده است.
کانال  ۴در نظر دارد افراد مستعد ،سختکوش و جویای
نام را برای تکمیل پرسنل خود استخدام نماید .صرفنظر
از اینکه تحصیالت عالیه در زمینه فبلم و تلویزیون داشته
باشید یا فردی بدون تجربه اما سرشار از شور و
اشتیاق به تلویزیون هستید کانال  ۴مایل است شما را
ببیند.
 ۱۶فرصت شغلی در قالب یک برنامه آموزشی تولید
تلویزیونی وجود دارد که برای افرادی که کمی تجربه
قبلی یا مدرک مرتبط دارند مناسب است و  ۱۲فرصت
کارآموزی تولید برای افراد بدون هیچ تجربه قبلی موجود
است.
همه این موقعیتها دارای دستمزد
بوده و در نقاط مختلف بریتانیا
کانال
و
هستند
متمرکز
۴درخواستهای همه را پذیرا است
بخصوص متقاضیان  BAMEو افراد
دارای معلولیت.
متقاضیان خوششانس پذیرفته
شده بینشی بینظیر و نادر به
درون این صنعت کسب میکنند
سرشار از موقعیتهایی برای
یادگیری از افرادی که پشت صحنه
برنامههایی کار میکنند که همه
مردم دوست دارند.
برای کسب اطالعات بیشتر به
اینترنتی
نشانی
 jobs.channel4.comمراجعه کرده
و دقت کنید قبل از پایان مهلت ثبت
نام (دوشنبه  ۱۴می) درخواست
خود را ارائه کنید.

شروع برنامه هفتگی گروههای کتابخوانی مشترک در The Curve
"قرار مهمی در هفته"
این گروههای توسط پرسنل و افراد
"همیشه سبب میشود بیشتر از داوطلب از ِد ریدر ( )The Readerاداره
میشوند که موسسه خیریه اجتماعی
سایر روزها احساس رضایت کنم"
است که توجه خاصی به قدرت مطالعه
"همیشه درباره آن احساس بهتری در کنار هم دارد و اینکه مطالعه چگونه ما
دارم"
را به آنچه که میخوانیم و به همدیگر
اینها تنها چند نمونه از نظرات مردمی مرتبط میکند.
هستند که در گروههای کتابخوانی به یکی از گروههای ما ملحق شوید:
هر چهارشنبه از ساعت  1تا 3:30
مشترک شرکت کردهاند.
بعدازظهر
در گروههای جدید کتابخانی مشترک در
کرو ( )The Curve, 10 Bard Roadشرکت
گروه مطالعه کتاب بزرگساالن
کنید .میتوانید به داستانها و شعرهایی
هر چهارشنبه از ساعت  6تا  7عصر
که بلند خوانده میشود گوش کنید؛ در
حین اینکه واژگان ذهن شما را سیراب
گروه مطالعه با همدیگر چند نسلی (همه
افراد شش ساله تا  ۹۶ساله میتوانند در
میکنند به مبل لم داده و استراحت کنید
این گروه شرکت کنند .توجه داشته باشید
و در محیطی دوستانه و امن در بحث
که کودکان بایستی همراه والدین یا
شرکت کنید .حضور در این گروهها برای
سرپرستان خود بیایند).
همه اعم از کتابخوان و کتابنخوان آزاد
هستند.
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برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
چهارشنبه  ۹می
 ۹:۳۰تا  ۱۰:۳۰صبح – مِند ()MEND
مینی – برنامه سبک زندگی سالم
برای خانواده ها (حضور آزاد)
 ۱۰صبح تا  ۱۲بعدازظهر – صبح
قهوه جهانی
 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)
 ۱تا  ۳۰:۲بعدازظهر – گروه
کتابخوانی مشترک بزرگساالن
 ۲تا  ۴بعدازظهر – الکل و مواد مخدر
(حضور آزاد)
 ۴تا  ۴:۴۵بعدازظهر  -برنامه تنقالت
سالم برای کودکان
دوشنبه ۷می
 ۵تا  ۷عصر  -کلوب تکالیف منزل  ۵تا  ۷عصر  -کلوب تکالیف منزل  ۵تا
 ۱۱سالهها (حضور آزاد)
( ۱۱تا  ۱۸سالهها)
 ۵:۳۰تا  ۷:۳۰بعدازظهر – کالسهای  ۶تا  ۷بعدازظهر – گروه کتابخانی
مشترک بزرگساالن و کودکان (برای
زبان انگلیسی آمادگی ESOL
هر دو گروه ،حضور آزاد( ،حضور تمام
افراد با هر قابلیت کتابخوانی آزاد
سهشنبه  ۸می
است)
 ۹:۳۰تا  ۱۱:۳۰صبح یا  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)

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.

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  ۸شب
و آخر هفته از ساعت  ۱۱صبح تا ۶
عصر است.

پنجشنبه  ۱۰می

 ۱۰:۳۰تا  ۱۱:۳۰ضبح – جلسه
ماساژ نوزاد (لطفا برای رزرو جا به
semira.hassen@rbkc.gov.uk
ایمیل بفرستید).
 ۱۰:۳۰تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر  -کمک
به کودکان برای کنارآمدن با داغ
عزیزان (لطفا جا رزرو کنید).
 ۱۲:۳۰تا  ۲:۳۰بعدازظهر – مادران و
کبودی ها (لطفا برای رزرو جا به
semira.hassen@rbkc.gov.uk
ایمیل بفرستید).
 ۱تا  ۳بعدازظهر – مهارتهای
کامپیوتر و ارتباطات و کمک برای
شروع کار (حضور آزاد)
 ۴تا  ۴:۴۵بعدازظهر  -برنامه تنقالت
سالم برای کودکان (لطفا قبال رزرو
کنید)
 ۴تا  ۶بعدازظهر – هنرمندان جوان
(سنین  ۵تا  ۱۱سال) .برای کودکان
عالقمند به پرورش مهارتهای هنری

جمعه  ۱۱می

 ۱تا  ۳بعدازظهر – پشتیبانی والدین
(حضور آزاد)
 ۹:۳۰صبح تا  ۳۰:۱۲بعدازظهر –
کالس ارتباطات با میدایه – با ارسال
ایمیل به thecurve@rbkc.gov.uk
جا رزرو کنید.

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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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  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
 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.

۲۱۰

تعداد کل خانوار

۱۳۸

خانوارهایی که در
مسکن مستقر
شدهاند
موقتی ۶۴
دائمی ۷۴

۷۲
۹۴

خانوادهای
مستقر در
مسکن
اضطراری
پیشنهادهای
مسکن پذیرفته
شده
موقتی ۴
دائمی ۹۰

صحت این آمار برای  ۳می  ۲۰۱۸معتبر است.

نظر خود را درباره آینده خانه دولتی (سوشال هاوزینگ)
چهارشنبه  ۹می از ساعت  ۶:۳۰تا
 ۸:۳۰عصر در محل کلیسای سنت
کلمنتس واقع در St Clement’s
Church,
Treadgold
Street,
 London, W11 4BPکارگاهی برای
طرح نظرات مردم درباره آینده خانه
دولتی (سوشال هاوزینگ) توسط
شلتر ( )Shelterبرگزار میشود.
برای تمام کسانی که اکنون در خانه
دولتی ساکن هستند یا قبال در خانه
دولتی ساکن بودند یا در لیست
انتظار هستند و یا صرفا عالقمند به

کسب اطالعات بیشتر هستند این
جلسه فرصتی است تا دیدگاهها و
تجربیات و پیشنهادات خود برای آینده
خانه دولتی را با دیگران در میان
گذارند.
در صورتی که نیازهای دیگری داشته
باشید لطفا با شماره تلفن ۲۲۷۴
 ۰۳۴۴ ۵۱۵و یا نشانی ایمیل
 poppy_terry@shelter.org.ukتماس
بگیرید.

مراقبت از گرنفل
گروه مراقبت از گرنفل به افرادی که در حادثه آتشسوزی برج گرنفل آسیب
دیدهاند کمک کرده 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.

تلفن۰۲۰ ۷۷۴۵ ۶۴۱۴ :

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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