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در این شماره:
 ۲مرحله جدید تحقیق و تفحص
برج گرتفل

یک سال گذشت – برنامههای
گرامیداشت

 ۲مبارزه با فساد و کالهبرداری
در رابطه با گرنفل
 ۲در مراسم سالگرد شرکت
کنید

 ۲پوشاندن و نورپردازی برج
گرنفل
 ۳برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در The Curve
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴گزارش پیشرفت اسکان مجدد
 ۴آماده کمک – تیم امدادی جدید
محل
 ۴موفقیت عظیم نمایشگاه "هنر
صدایتان باشد"

برای یادبود فاجعه برج گرنفل در مراسم یادبود سالگرد و سپس برنامه "با هم به خاطر
طی هفته آینده برنامههای مراسم دعا و نیایش در کلیسای بسپاریم" در ساعت  ۷عصر
سنت هلن در  St Helen’sدر پارک یادبود کنزینگتون واقع در
متنوعی برگزار خواهد شد.

اولین برنامه ،افتتاح باغچه صلح و
ترمیم سنت کلمنت است که در
ساعت  ۳۰:۱۰صبح یکشنبه
 ۱۰ژوئن در کلیسای سنت

کلمنت واقع در St Clement’s
Church, Treadgold Street, W11
 4BPبرگزار خواهد شد .بعد از آن،
از ساعت  ۳۰:۷تا ۳۰:۸
دوشنبه  ۱۱ژوئن ،مجلس
ترحیمی در همان محل برگزار
خواهد شد.
در سالروز فاجعه ،پنجشنبه 14
ژوئن ،چند برنامه اجرا خواهد
شد:
---------------------------------------------------

فهرست کامل برنامهها در
وبسایت شورای شهر کنزینگتون و
نشانی
به
چلسی
 bit.ly/2syPR2lقابل دسترسی
است.

Kensington Memorial Park, St Church, St Helen’s Gardens,
 Mark’s Road, W10 6BZبرگزار
 W10 6LPدر ساعت  ۱۱صبح
زمان دعا و نیایش اجتماعی .خواهد شد.
پردهبرداری از کاشیکاری محل راهپیمایی سکوت در ساعت
در پای برج گرنفل در گذر مابین  ۷عصر از باشگاه ماکسیال شروع
آکادمی کنزینگتون آلدریج و مرکز خواهد شد .اما از مردم خواسته
تفریحی کنزینگتون از ساعت  ۱۱میشود از ساعت  ۳۰:۵جمع
شوند تا مراسم روشن کردن
صبح تا  ۱۲ظهر
یک دقیقه سکوت ملی در شمع هم اجرا شود.
سرتاسر کشور راس ساعت مراسم ویژه دعا و یادبود هم در
 ۱۲ظهر
ساعت  ۴۵:۸شب در مرکز
تا
۵
ساعت
از
مداحی
برنامه
میراث فرهنگی اسالمی المنار
 ۶عصر برای ختم مراسم یادبود واقع در Al Manaar Muslim
 ۲۴ساعته که در کلیسای Cultural Heritage Centre, 244
سنت کلمنت برگزار میشود.
 Acklam Road, W10 5YGبرگزار
خواهد شد.
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اخبار حمایت از گرنفل
مبارزه با فساد و کالهبرداری در رابطه با گرنفل
همانطور که ممکن است در اخبار دیده باشید پلیس چند
نفر کالهبردار را شناسایی کرده که با دروغ کمک مالی
دریافت میکردند که اصوال برای آسیبدیدگان فاجعه برج
گرنفل تهیه شده بود.
کیم تیلور ایمست ،معاون رئیس شورای کنزینگتون و
چلسی گفت" :کالهبرداری مسئلهای است که شورا با
جدیت با آن برخورد میکند نه صرفا برای اینکه پول مالیات
دهندگان برای کمک به مردم بکار رفته ،بلکه بازماندگان
و داغدیدگان واقعی فاجعه نگرانیهایشان را با ما در
میان گذاشتهاند و ما هم با آنها همفکریم".
"برای من ،شورا و عموم مردم بسیار مهم است که
چهره بازماندگان و داغدیدگان توسط عدهای اندک آلوده
نشود بویژه در آستانه سالگرد آن فاجعه وحشتناک".
شورای شهر کنزینگتون و چلسی تیم تخصصی ویژه
برای برخورد با موارد کالهبرداری درباره گرنفل دارد .این
تیم از منابع عدیدهای از جمله کارمندان ارشد و با نجربه
در دولت محلی و تخلفات اسکان استفاده میکند".
هر شخصی که درباهر موارد کالهبرداری ایرادی دارد
میتواند با تیم تخصصی فساد به شماره تلفن ۲۷۷۷
ایمیل
نشانی
یا
و
۰۲۰
۷٣۶۱
 investigations@rbkc.gov.ukتماس بگیرد.

در مراسم سالگرد شرکت کنید
اگر بخواهید در مراسم یادبود سالگرد فاجعه برج گرنفل
نقش داشته باشید ،بهتر است داوطلب همکاری در
یکی از برنامههای سالگرد شوید.
برنامه افطار اجتماعی نیاز به افراد داوطلب برای اجرای
مراسم دارد از جمله چیدن سفره ،پذیرایی ،سرو غذا ،و
جمع کردن سفره .الزم است داوطلبان از ساعت ۵
عصر تا  ۱۱شب پنجشنبه  ۱۴ژوئن همکاری کنند و
همچنین روز شنبه  ۹ژوئن هم نیاز به همکاری برای
برنامهریزی و توجیه آنهاست .برای داوطلبین تیشرت و
نوشیدنی شامل شام هم داده خواهد شد.
روز شنبه  ۱۶ژوئن از ساعت  ۳۰:۱۱صبح تا  ۷عصر
برای مراسم روز تفریح خانوادگی نیاز به همکاری
داوطلبین در محل پارک یادبود کنزینگتون Kensington
 Memorial Park (St Mark’s Park), W10 6BZهست تا
در آمادهسازی ،پاکسازی و راهنمایی مردم بسوی
فعالیتها و برنامهها همکاری کنند.داوطلبین این مراسم
نوشیدنی و تا حداکثر ده پوند هزینه ایاب و ذهاب (در
قبال رسید) دریافت خواهند کرد.
اگر عالقمند به چنین مواردی هستید لطفا اطالعات زیر
را به  carrie.hirst@vckc.org.ukایمیل کنید:
شماره تماس
نام
مواقعی که میتوانید (اگر برای افطار داوطلب میشوید
لطفا ذکر کنید که آیا برای جلسه توجیهی هم در
ساعت یک شنبه  ۹ژوئن میتوانید بیائید)

 ۸ژوئن ۲۰۱۸

مرحله جدید تحقیق و تفحص برج گرتفل
شرکت کنندگان در تحقیق و تفحص فاجعه برج گرنفل از
جمله داغدیدگان ،بازماندگان ،شورا (کانسل) ،سازمانهایی
مانند آتشنشانی و سازمان اداره مستاجرین کنزینگتون و
چلسی ،اظهارنامههای خود را در مرحله دیگری از تحقیق
و تفحص ارائه میکردند .میتوانید فهرست کامل
اینترنتی
نشانی
در
را
اظهارنامهها
 www.grenfelltowerinquiry.org.uk/hearingsبیابید.
اظهارنامه آغازین شورای کنزینگتون و چلسی چهارشنبه ۶
ژوئن توسط جیمز ماکسول اسکات ارائه شد که در نشانی
اینترنتی  bit.ly/2xN1JTsقابل دسترسی است.
برای اطالعات کلیتر درباره روند تحقیق و تفحص و
دسترسی به فیلم ضبط شده این جلسات لطفا به نشانی
اینترنتی  www.grenfelltowerinquiry.org.ukمراجعه
کنید.
طرح ین مطالب باعث احساساتی شدن عده زیادی شد و
فیلم شب فاجعه هم نمایش داده شد .برای تمام افرادی
که تحت تاثیر قرار گرفتند کمک و حمایت فراهم است .برای
حنایت عاطفی و بهداشتی اضطراری در هر موقعی با
شماره تلفن  ۰۸۰۰ ۰۲٣۴ ۶۵۰تماس بگیرید.
و
کمکها
جزئیات
حمایتهای مداوم عاطفی
و بهداشتی اناچاس برای
آسیب دیدگان در نشانی
اینترنتی  bit.ly/2kTicfCدر
دسترس است.

پوشاندن و نورپردازی برج گرنفل
تا پیش از اولین سالگرد
فاجعه ،برج گرنفل بطور
کامل پوشیده خواهد
شد .پوشش سفید
فعلی تا طبقه بیستم
ادامعه خواهد داشت و
چها طبقه باالتر از آن با
بنرهایی که با همکاری
گروههایی از مردم محل
طراحی شده پوشانده
خواهد شد.
بعنوان بخشی از یک
برای
بزرگتر
طرح
سالگرد
گرامیداشت
فاجعه ،طرحهایی برای
نورپردازی برج گرنفل
وجود دارد .طرح اصلی
تاباندن نور سبز در هر
چهار طرف پایه برج
است .انتظار نمیرود
آلودگی نوری مشکلی
ایجاد کند .با این وجود
تیم نورپردازی با مردم
محل همکاری میکنند تا
این نورپردازی بیضرر
بوده و مزاحمتی برای
کسی ایجاد نمیکند.
کنندگان اصلی در تحقیق
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اخبار حمایت از گرنفل

برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  ۱۱ژوئن

سهشنبه  ۱۲ژوئن

پنجشنبه  ۱۴ژوئن

 ۹:٣۰صبح تا  ٣بعدازظهر – برنامه
خردساالن
 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – گروه زنان
امیدوار ( )Hand of Hope Women
 ۱۰صبح تا  ۱۲:٣۰ظهر – دانش
رایانه نوا ()NOVA
 ۱تا  ٣بعدازظهر – مهارت های زبان
انگلیسی (در حد زبان مادری)
 ۵تا  ۷عصر  -کلوب مرور تکالیف
منزل با مربیان مجرب برای سنین
 ۱۱تا  ۱۸سال (حضور آزاد)
 ۶ :۵تا  ۸عصر – کالسهای زبان
انگلیسی آمادگی ESOL
 ۸شب – إفطار – غذا فراهم است.

 ۹تا  ۱۰:٣۰صبح – جلسات هفتگی
مینی مند ( )Mend miniکه توسط
متخصصین ثبت شده تغذیه و
فعالیت بدنی اجرا می شود
 ۹:٣۰تا  ۱۱:٣۰صبح یا  ۱۲:۲۵تا
 ۲:٣۰بعدازظهر – کالس زبان
انگلیسی  – ESOLبا ارسال ایمیل به
sakinah.touzani@westway.org
جا رزرو کنید.
 ۱۰:٣۰تا  ۱۲:٣۰بعدازظهر – کارگاه
کاریابی (حضور آزاد)
 ۱۰:٣۰تا  ۱۲:٣۰بعدازظهر –
مواجهه با غم ( لطفا با تماس با
رزرو
thecurve@rbkc.gov.uk
کنید).
 ۱۰صبح تا  ٣بعدازظهر  -کلوب
خیاطی فوزیه –خیاطی ،رفور و
بافندگی – شرکت برای همه آزاد
است.
 ۱:٣۰تا  ۲:٣۰بعدازظهر – مواجهه با
غم ،با آلیشا و آنا صحبت کنید،
گوش دهید و درد دل کنید
 ٣تا  ۵:٣۰بعدازظهر – کارگاه خواب
سالم اناچاس (حضور آزاد)
 ۵تا  ۶عصر – یوگا برای کودکان،
جلسه خودمانی و سرگرم کننده
برای کودکان  ۵تا  ۱۱ساله (حضور
آزاد)

 ۱۰:٣۰تا  ۱۱:٣۰صبح – جلسه
ماساژ با یک ماساژدرمانگر (حضور
آزاد)
 ۱۲:٣۰تا  ۲:٣۰بعدازظهر – مادران و
کبودی ها (حضور آزاد)
 ۱تا  ٣بعدازظهر – مهارتهای رایانه
( )ICTو کمک قبل از استخدام
مناسب برای افرادی که هنوز برای
جاب سنتر ( )Job Centreآماده
نیستند (حضور آزاد)
 ۲تا  ٣بعدازظهر – مهارتهای کاریابی
رایانهای نوا (آلکس)
 ۴تا  ۴:۴۵عصر – برنامه تنقالت
سالم برای کودکان (بعلت محدودیت
با
تماس
با
لطفا
جا،
 thecurve@rbkc.gov.ukرزرو کنید).
 ۴تا  ۶بعدازظهر – هنرمندان جوان
(سنین  ۵تا  ۱۱سال) .برای کودکان
عالقمند به پرورش مهارتهای هنری

خدمات حمایتی سالگرد در
Curve
برای مشروح خدمات و فعالیتهای حمایتی
سالگرد فاجعه گرنفل که در  Curveارایه
میشود بصورت آنالین در نشانی زیر در
دسترس است:
www.grenfellsupport.org.uk/thecurve

چهارشنبه  ۱۳ژوئن

جمعه  ۱۵ژوئن
 ۹تا  ۱۰:٣۰صبح – 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
 ۱۰صبح تا  ۱بعدازظهر – کارگاه
سفالگری آکاوا (( )ACAVAبعلت
محدودیت جا ،لطفا با تماس با
رزرو
thecurve@rbkc.gov.uk
کنید).
 ۱۰:٣۰تا  ۱۱:٣۰صبح – گروه
مدیتیشن (حضور آزاد)
 ۱۰:٣۰صبح تا  ۱۲ظهر – گروه
خودآگاهی (حضور آزاد)
 ۲تا  ۶بعدازظهر – فعالیتهای فیزیکی
و هنری کودکان و فضای سبز

 ۱۰صبح تا  ۱۲بعدازظهر – صبح
قهوه جهانی – رایگان و آزاد برای
همه  -گپ زدن و صرف قهوه
 ۱۰صبح تا  ۱۲:٣۰ظهر – دانش
رایانه نوا ()NOVA
 ۱۰:٣۰صبح تا  ۱۲:٣۰بعدازظهر-
وزارت کشور (هوم آفیس)
کارگاه کاریابی (فضای باز طبقه اول)
(حضور آزاد)
پنجشنبه  ۱۴ژوئن از ساعت  ۲تا ۷
 ۱۰:٣۰صبح تا  ۱۲ظهر – کتابخوانی
بعدازظهر وزارت کشور در  Curveحضور
گروهی –مناسب برای همه سنین
خواهد داشت.
 ۲تا  ۴بعدازظهر – جلسه آزاد بحث شنبه  ۹ژوئن
درباره مواد مخدر و الکل
 ۱۲ظهر تا  ۲:٣۰یعدازظهر –
 ۴تا  ۷بعدازظهر – گروه دختران کارگاههای
ارکسترا
استیل
نوجوان برای سنین باالی  ۱٣سال مترونو
ساعات کار محل نگهداری اطفال:
سهشنبهها( ،برای بهداشت و سالمتی عاطفی ( )Metronomes Steel Orchestra
دوشنبهها،
توسط لورا برگزار میشود)
برای خانواده ها و کودکان نه سال به
چهارشنبهها و جمعهها:
از ساعت  ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر و  ۱تا  ۸شب – إفطار – غذا فراهم است.
باال
برای طرح سواالت خود یا رزرو جا ،مرکز اجتماعی The Curve Community
 ٣بعدازظهر
 Centre, 10 Bard Road, W10 6TPهر هفت روز هفته باز است.
پنج شنبهها :سرویس ندارد
محل نگهداری اطفال ،برای نگهداری ساعات کار ما روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ۱۰صبح تا  ۸شب و آخر
از بچههای والدینی است که قرار هفته از ساعت  ۱۱صبح تا  ۶عصر است.
برای طرح سواالت خود یا رزرو جا ،لطفا به نشانی  thecurve@rbkc.gov.ukایمیل
مالقات یا کالسی در The Curve
دارند .برای رزرو جا لطفا به نشانی بفرستید.
 thecurve@rbkc.gov.ukایمیل برای مشاهده لیست کامل برنامهها ،لطفا به نشانی اینترنتی
بفرستید.
 grenfellsupport.org.uk/thecurve/eventsمراجعه کنید.
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اخبار حمایت از گرنفل

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.

 ۸ژوئن ۲۰۱۸

گزارش پیشرفت اسکان مجدد
برج گرنفل و خیابان گرنفلواک
این ارقام مربوط به  ۴ژوئن  ۲۰۱۸هستند

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
 ۹:٣۰صبح تا  ۵عصر دایر است .در روزهای
سهشنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه تا ساعت ۸
شب دایر است.
سواالت مربوط به صدور پاسپورت
المثنی ،ویزا و مهاجرت بریتانیا :لطفا با
تلفن مشاوره  ۲۴ساعته
 ۰۳۰۰ ۳۰۳ ۲۸۳۲تماس 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
 ۰۸۰۰ ۱۳۷ ۱۱۱و یا ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۸
تماس بگیرید.
کمک به قربانیان :در  ۲۴ساعت شبانه روز
با تلفن خدمات حمایتی عاطفی و بالینی
برای آسیبدیدگان
 ۰۸۰۸ ۱۶۸۹ ۱۱۱تماس 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.

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

مجموع ۲۰۹
هنوز مسکن دائمی
نپذیرفتهاند

در مسکن
اضطراری

در مسکن
موقتی

در مسکن دائمی

۷۲

۵۵

۸۲

۸

۱۸

آماده کمک – تیم امدادی جدید محل
ممکن است متوجه شده باشید که
در هفتههای اخیر تیم جدیدی به
محله النکاستر غرب اضافه شده.
بعد از طی مراحل انتخاب ،که شامل
انجمن ساکنین النکاستر غرب هم
میشد ،جیمز کاسپل کارش را
بعنوان مدیر جدید محل شروع کرد.
جیمز گفت" :خدمت به ساکنین
النکاستر غرب که یکی از متنوعترین،
منعطفترین و مستعدترین محالت
لندن است ،افتخار است".

"تیم محل شما اینجا آماده است تا به
حرف شما گوش کند ،اقدام کند ،و به
ساکنین کمک کند".
مطمئن هستم در هفتهها و ماههای
پیش رو میتوانیم خدمات با کیفیتی را
که شایسته شما است و هزینه آن را
میپردازید ارایه کنیم و برای شروع تیم
تعمیراتی جدیدی میاوریم".
برای طرح ایدهها و مسایل میتوانید به
جیمز ایمیل بفرستید:
james.caspell@rbkc.gov.uk

موفقیت عظیم نمایشگاه "هنر صدایتان باشد"
هفته گذشته کارهای هنری خلق
شده توسط کودکان مدرسه ابتدایی
آکسفورد گاردنز کنزینگتون شمالی در
محل تابرنکل در ناتینگهیل به نمایش
گذاشته شد .بدنبال فاجعه برج
گرنفل ،بعنوان گامی مثبت ،این
کودکان در کالسهای هنری هفتگی
روزی
بودند.
کرده
شرکت
پاپلی،هماهنگ کننده این نمایشگاه،
گفت" :بعد از آن فاجعه حس کردم که
باید کار مثبتی انجام دهم و هنر و
مهارتم را بعنوان یک نقا و یک معلم به
بچهها ارایه کنم".
در این نمایشگاه  ۱۰۰قطعه اثر هنری
به نمایش گذاشته شده بود و
بازدیدکنندگان زیادی را جذب و تحت
تاثیر گذاشت " .یکی از بازدیدگنندگان

گفت" :بهتر از چیزهایه که در گالری
تِیت میبینین ".والدین از دیدن کارهای
عالی فرزندانشان واقعا خوشحال
شدند و دوباره برای دیدن این نمایشگاه
که بخوبی طراحی شده بود بازگشتند.

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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