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در این شماره:

گرامیداشت یک سالگی گرنفل

 ۲اتاقهای درمان جدید برای
جامعه کنزینگتون شمالی
 ۲کار فیلم را شروع کنید
 ۲حمایتهای موجود در حین
تحقیق و تفحص برج گرنفل
 ۳برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در The Curve
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴گزارش پیشرفت اسکان مجدد
 ۴شعرخوانی برای گرنفل
 ۴باغچه-آشپزخانه اجتماعی
 ۴در شبکههای اجتماعی به ما
بپیوندید

شورای اجتماعی کنزینگتون و
چلسی بروشوری تهیه کرده
است که فهرستی از برنامههای
برای
شده
دیده
تدارک
گرامیداشت سالگرد فاجعه
گرنفل میباشد .بخشی از این
برنامهها عبارتند از :مجلس تذکر
در کلیسا ،مراسم یادبود سالگرد
گرنفل ،راهپیمایی در سکوت،
کاشیکاری
از
پردهبرداری
اجتماعی ،و یک روز مفرح در
پارک به همراه خانواده .بزودی
این بروشورها را در مرکز
اجتماعی کنزینگتون شمالی
مشاهده خواهید کرد.
جزئیات کامل برنامههای مراسم
سالروز هفته آینده در وبسایت
شورای اجتماعی کنزینگتون و
نشانی
به
چلسی
منتشر
www.kcsc.org.uk
خواهد شد.
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اتاقهای درمان جدید برای جامعه کنزینگتون
شمالی

 ١ژوئن ۲۰١۸

کار فیلم را شروع کنید
ژوئن در محلی در مرکز لندن
بطور آزمایشی برای آشنایی
داوطلبین برگزار خواهد شد.
دوره اصلی از روز دوشنبه
 ١۸تا جمعه  ۲۲ژوئن
برگزار میشود .برای شرکت
در این دوره یا کسب
اطالعات بیشتر ،به نشانی
www.princesاینترنتی
 trust.org.ukمراجعه و واژه
" "filmرا جستجو کنید.
افراد واجد شرایط نباید در
هفته بیشتر از  ١۶ساعت
کار یا  ١۴ساعت تحصیل
کنند.

پرینسز تراست
و
)Prince’s
(Trust
با فرا رسیدن اولین سالگرد فاجعه برج گرنفل ،ممکن
آیکانیک استپس ( Iconic
است حس کنید نیاز دارید در رابطه با درمان فشار روحی،
 )Stepsیک برنامه یک
احساسات دردناک ،یا افکار مزاحنم با کسی صحبت
هفتهای برای نوجوانانی
کنید .خدمات بهداشت و رفاهی گرنفل در چهار مکان زیر
که به دنیای هیجان انگیز
خدمات درمانی ارائه میکند:
فیلم عالقمندند برگزار
- St. Charles Centre for Health and Wellbeing,
میکنند .اگر  ١۶تا ۲۵
Exmoor Street, W10 6DZ
و
هستید
ساله
- The Curve, 10 Bard Road, W10 6TP
مهارتهای
میخواهید
- Emperor’s Gate Surgery, 49 Emperor’s Gate,
جدیدی فرا بگیرید ،پی
SW7 4HJ
بهتر است در این برنامه
- Friends and Family Assistance Centre, 17 Old
مفرح و رایگان شرکت
Court Place, W8 4PL
کنید.
اگر به این موضوع عالقمندید ،به وبسایت آنها
در طی این برنامه،
( )www.grenfellwellbeing.com/self-referralسر زده و
داوطلبین با افراد حرفهای
فرم معرفینامه را تکمیل کنید.
در این صنعت کار خواهند
این مراکز پذیرای همه
کرد تا روند تهیه فیلم را
کنزینگتون
ساکنین
یاد بگیرند و فرصتی است
شمالی و همه آسیب
تا با افراد جدیدی آشنا
دیدگاه فاجعه برج گرنفل
شده و اعتماد بنفس خود
هستند.
را افزایش دهند .در
برای ازتباط با گروه خارج از
انتهای هفته مراسم
مرکز رفاهی گرنفل از
جشنی در موسسه فیلم
ساعت  ۹صبح تا ۹
بریتانیا برگزار خواهد شد
شب با شماره تلفن
و داوطلبین فیلمهای
 ۰۲۰ ۸۹۲ ۴۳۹۳تماس
خوشان را به نمایش
بگیرید.
خواهند گذاشت.
گرنفل
تفحص برج
تحقیق و
حمایتهای موجود در حین
چهارشنبه
برنامه
این
شرح حال کسانی که در فاجعه برج گرنفل جانشان را از ١۳
دست دادند ،که بعنوان آغازگر فرایند تحقیق و تفحص اجرا
شد = ،در روز چهارشنبه  ۳۰می خاتمه یافت .حال،
تحقیق و تفحص وارد مرحله بعدی میشود که با طرح
اظهارات شرکت کنندگان اصلی در تحقیق و تفحص از
دوشنبه هفته آینده ۴ ،ژوئن ،به بعد پیگیری میشود.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره روند تحقیق و تفحص ،و
نوارهای ضبط شده جلسات تاکنون ،به وبسایت
 www.grenfelltowerinquiry.org.ukمراجعه کنید.
جلسات تحقیق و تفحص برای عده زیادی ساعاتی پر از
احساسات و عواطف بود و برای کسانی که متاثر شدند
امکانات حمایتی فراهم است .برای حمایت عاطفی و
بهداشت و سالمت در هر زمان میتوانید به شماره تلفن
 ۰۸۰۰ ۰۲۳۴ ۶۵۰تماس بگیرید.
در جلسات تحقیق و تفحص هم یک گروه سیار اناچاس
حضور دارد که آماده ارائه خدمات عاطفی ،بهداشت و
تندرستی میباشد .این گروه در کلیسای متدیست ناتینگ
هیل ،همانجایی که مصاحبههای تحقیق و تفحص انجام
میشود ،هم ارائه خدمت میکنند .شناختن اعضای این
گروه آسان است چون تیشرت سبز رنگ به تن دارند.
دو بروشور تهیه شده که خدمات حمایتی ارائه شده به متاثر
از تحقیق و تفحص را تشریح میکند و هنوز هم در وبسایت
 www.cnwl.nhs.uk/nhs-grenfell-responseدر دسترس
است.
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اخبار حمایت از گرنفل

برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  ۴ژوئن

سهشنبه  ۵ژوئن

پنجشنبه  ۷ژوئن

 ۹:۳۰صبح تا  ۳بعدازظهر – برنامه
خردساالن
 ١۰صبح تا  ١۲ظهر – گروه زنان
امیدوار ( )Hand of Hope Women
 ۵تا  ٧عصر  -کلوب مرور تکالیف
منزل با مربیان مجرب برای سنین
 ١١تا  ١۸سال (حضور آزاد)
 ۵:۳۰تا  ٧:۳۰بعدازظهر – کالسهای
زبان انگلیسی آمادگی ESOL
 ۸شب – إفطار – غذا فراهم است.
(میزبان :آشپزخانه وست الندن)

 ۹تا  ١۰:۳۰صبح – جلسات هفتگی
مینی مند ( )Mend miniکه توسط
متخصصین ثبت شده تغذیه و
فعالیت بدنی اجرا می شود
 ۹:۳۰تا  ١١:۳۰صبح یا  ١۲:۲۵تا
 ۲:۳۰بعدازظهر – کالس زبان
انگلیسی  – ESOLبا ارسال ایمیل به
sakinah.touzani@westway.org
جا رزرو کنید.
 ١۰صبح تا  ۳بعدازظهر  -کلوب
خیاطی فوزیه –خیاطی ،رفور و
بافندگی – شرکت برای همه آزاد
است.
 ١۰:۳۰تا  ١۲:۳۰بعدازظهر – کارگاه
کاریابی (حضور آزاد)
 ١۰:۳۰تا  ١۲:۳۰بعدازظهر –
مواجهه با غم ( لطفا با تماس با
رزرو
thecurve@rbkc.gov.uk
کنید).
 ١:۳۰تا  ۲:۳۰بعدازظهر – مواجهه با
غم ،با آلیشا و آنا صحبت کنید،
گوش دهید و درد دل کنید
 ۲تا  ۴بعدازظهر – مواجهه با غم و
عزا با کالین (مشاوره آزاد)
 ۵تا  ۶عصر – یوگا برای کودکان،
جلسه خودمانی و سرگرم کننده
برای کودکان  ۵تا  ١١ساله (حضور
آزاد)

 ١۰:۳۰صبح تا  ١۲ظهر – جلسه
ماساژ با یک ماساژدرمانگر (حضور
آزاد)
 ١۲:۳۰تا  ۲:۳۰بعدازظهر – مادران و
کبودیها (حضور آزاد)
 ١تا  ۳بعدازظهر – مهارتهای رایانه
( )ICTو کمک قبل از استخدام
(حضور آزراد)
 ۴تا  ۶بعدازظهر – هنرمندان جوان
(سنین  ۵تا  ١١سال) .برای کودکان
عالقمند به پرورش مهارتهای هنری
 ۴تا  ۴:۴۵عصر – برنامه تنقالت
سالم برای کودکان (بعلت محدودیت
با
تماس
با
لطفا
جا،
 thecurve@rbkc.gov.ukرزرو کنید).

افطار بزرگ
از ساعت  ۸:۳۰تا  ١۰شب جمعه  ۸ژوئن
برای إفطار به اجتماع مسجد المنار
بپیوندید .مراسم إفطار برای همه آزاد و
رایگان است .کافی است بیائید.
نشانی :مرکز میراث فرهنگی المنار

Muslim Cultural Heritage
Centre,
Al-Manaar, 244 Acklam
Road,
W10 5YG

چهارشنبه  ۶ژوئن
 ١۰صبح تا  ١۲بعدازظهر – صبح
قهوه جهانی
 ١۰:۳۰صبح تا  ١۲:۳۰بعدازظهر-
کارگاه کاریابی (حضور آزاد)
 ١۰:۳۰صبح تا  ١۲ظهر – کتابخوانی
گروهی –مناسب برای همه سنین
 ۴تا  ٧بعدازظهر – گروه دختران
نوجوان برای سنین باالی  ١۳سال
 ۸شب – إفطار – غذا فراهم است.
(میزبان :آشپزخانه وست الندن)

ساعات کار محل نگهداری اطفال:
سهشنبهها،
دوشنبهها،
چهارشنبهها و جمعهها:
از ساعت  ١۰صبح تا  ١۲ظهر و  ١تا
 ۳بعدازظهر
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
thecurve@rbkc.gov.uk
ایمیل بفرستید.

جمعه  ۸ژوئن

 ۹تا  ١۰:۳۰صبح – جلسات هفتگی
مینی مند ( )Mend miniکه توسط
متخصصین ثبت شده تغذیه و
فعالیت بدنی اجرا میشود – بازیها
و تمرینات عملی خرد کردن و مزه
کردن ارائه می شود با هدف توسعه
رشد فیزیکی و اجتماعی برای
سنین  ۲تا  ۴سال
 ١۰صبح تا  ١بعدازظهر – کارگاه
سفالگری آکاوا ()ACAVA
 ١۰:۳۰صبح تا  ١۲ظهر – گروه
خودآگاهی (حضور آزاد)
 ١۰:۳۰تا  ١١:۳۰صبح – گروه
مدیتیشن (حضور آزاد)
 ۵تا  ۸بعد از ظهر – بایرون تقدیم
می کند :شامگهان کارائیب به
همراه باشگاه بودو و دومینو

شنبه  ۹ژوئن
تا

۲:۳۰

یعدازظهر

–

 ١۲ظهر
کارگاههای
ارکسترا
استیل
مترونو
( )Metronomes Steel Orchestra
برای خانواده ها و کودکان نه سال به
باال

برای طرح سواالت خود یا رزرو جا ،مرکز اجتماعی The Curve 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  ۶عصر است.
برای طرح سواالت خود یا رزرو جا ،لطفا به نشانی  thecurve@rbkc.gov.ukایمیل
بفرستید.
برای مشاهده لیست کامل برنامهها ،لطفا به نشانی اینترنتی
 grenfellsupport.org.uk/thecurve/eventsمراجعه کنید.
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خدمات حمایتی موجود
افرادی که میخواهند با پلیس در رابطه با
تحقیقات آتشسوزی صحبت کنند لطفا با
شماره تلفن  ۰۸۰۰ ۰۳۲ ۴۵۳۹با پلیس
متروپولیتان تماس بگیرند.
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گزارش پیشرفت اسکان مجدد
برج گرنفل و خیابان گرنفلواک
این ارقام مربوط به  ۳١می  ۲۰١۸هستند

شماره تماسهای مهم
موسسه کروز برای مراقبت از
داغدیدگان :با شماره تلفن رایگان ١۶٧٧
 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  ۰۸۰۸ ١۶۸۹ ١١١تماس
وبسایت
به
یا
و
گرفته
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.

هستیا ،ادارات مرکزی و شمالغرب
لندن بنیاد بهداشت ملی بریتانیا
(اناچاس) ،و 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.

مجموع۲١۰
هنوز مسکن دائمی
نپذیرفتهاند

در مسکن
اضطراری

در مسکن
موقتی

در مسکن دائمی

٧۲

۵٧

۸١

١۹

۸

شعرخوانی برای گرنفل
پروژه شعرخوانی برای گرنفل ( )Poetry4Grenfellهفته آینده در روز چهارشنبه
 ۶ژوئن در  City of Westminster College, 25 Paddington Green, W2 1NBاز
ساعت ١۲ظهر تا  ۲بعدازظهر برگزار خواهد شد .این پروژه که با هدایت یکی
از هنرمندان حرفهای محل اجرا میشود فرصت مناسبی است برای تعامل با
جامعه ،و آشنایی با رقص ،شعر رپ و فیلم در قالب کارگاهها و اجرا است.

باغچه-آشپزخانه اجتماعی
مشتاق باغبانی هستید؟ در برنامه باغچه اجتماعی وستوی تراست
( )Westway Trustشرکت کرده و پیشتاز حرکت به سوی آینده پایدار باشید.
کمک کنید تا فضاهای فراموش شده را به باغچههای دوست داشتنی تبدیل کنیم.
از عالقمندان باغبانی محلی یاد بگیرید و آنچه را که خودتان میکارید بپزید.
سهشنبه  ۵ژوئن در  Argan Tree Café, Maxilla Walk, W10 6NQگرد هم آئید.
برای اطالعات بیشتر عبارت " "Just Solutions 123را به نشانی
 infojustsolutions123@yahoo.co.ukایمیل کنید.

در شبکههای اجتماعی به ما بپیوندید
آیا ما را در شبکههای اجتماعی دنبال میکنید؟
ما صفحات فیسبوک و تویترمان را مرتبا بروز کرده و آخرین اخبار و کمکها و
برنامههایی را که در کنزینگتون شمالی برگزار میشوند آنجا اعالم میکنیم .برای
ُ
آنالین شناسه ما را در تویتر
آگاهی از اخبار ،یا برای شرکت در بحثهای
را
ما
فیسبوک
صفحه
یا
کنید
دنبال
@GrenfellSupport
 facebook.com/grenfellsupportبپسندید.

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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