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در این شماره:

بازگشت به بارو – آکادمی کنزینگتون
چستر برگشت
آلدریج به خیابان سیل ِ

در طول تابستان ،آکادمی کنزینگتون آلدریج
( )KAAاز محل موقتی خود مجددا به مرکز
پیشین خود در خیابان سیلچستر بازگشت
که برای همین منظور ساخته شده بود .این
حرکت از حمایت گسترده دانشآموزان،
والدین و پرسنل مدرسه برخوردا بود ،و
تقریبا بیش از  ۹۰درصد رای به بازگشت
داده بودند ،تضمین میکند که آکادمی
خواهد توانست بهترین سطح آموزش را
ارائه کند .محل موقتی آکادمی واقع در
ُورموود اسکرابز کماکان حفظ خواهد شد تا
در صورت نیاز از آن استفاده شود .مجموعه
خدمات مشاوره و درمان که سال قبل برای
حمایت از دانشآموزان موجود بود کماکان
عرضه خواهد شد.
آکادمی در تابستان امسال نتایج اولین

سری ای لول دانشآموزانش را دریافت
کرد و از دستاورد اولین سری از
دانشآموزان سال آخر (سیکث ُفرم) خود
مسرور شد ۶۲ :درصد دانشآموزان نمره
*Aتا  Bگرفتهاند و  ۹۹.۶درصد
دانشآموزان هم نمره قبولی گرفتند.تقریبا
صد در صد دانشآموزان توانستند وارد
دانشگاه شوند ،از جمله دو نفر در
دانشگاه آکسفورد.
حال که آکادمی از آفستد (اداره نظارت بر
آموزش) برای سال ئیش رتبه برتر اخذ
کرده ،با افتخار در مکان پیشین خود در دل
محله مستقر میشود.
این آکادمی مدرسه غیرگزینشی در محله
است که دانشآموزانش را صرفا بر اساس
فاصله منزل پذیرش میکند .در ماههای
آینده ،آکادمی چند روز مراجعه عام به
شرح زیر برگزار خواهد کرد.
روزهای مراجعه آزاد در ماه سپتامبر
 ۲۰۱۹برای ورود به سال  ۷و سال آخر
(سیکث فرم):
عصر همگانی سال ۷
سهشنبه  ۲۵سپتامبر ۴:۳۰ ،تا ۷:۳۰
بعدازظهر
چهارشنبه  ۱۷اکتبر ۴:۳۰ ،تا ۷:۳۰
بعدازظهر

 ۲برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در مرکز اجتماعی The
Curve
 ۳روز مراجعه عام به خدمات
بهداشت و سالمتی گرنفل
 ۳گاهی اوقات داوطلب خدمت
به جامعه شوید
 ۳کمک و اطالعات مربوط به
تحقیق و تفحص برج گرنفل
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴گزارش پیشرفت اسکان مجدد
 ۴مدرک مربیگری بدنسازی
برای بزرگساالن دارای معلولیت
صبح همگانی سال ۷
چهارشنبه  ۳اکتبر ۹ ،تا  ۱۰:۳۰صبح
پنجشنبه  ۴اکتبر ۹ ،تا  ۱۰:۳۰صبح
عصر همگانی سال ۱۲
پنجشنبه  ۱۱اکتبر  ۵ ،۲۰۱۸تا ۸
بعدازظهر
پنجشنبه  ۸نوامبر  ۵ ،۲۰۱۸تا ۸
بعدازظهر

بازدید کارزار "اشکالی نداره حالت خوب نباشه" از کالج ریکاوری (نقاهت) اناچاس
دوشنبه  ۱۰سپتامبر روز جهانی
پیشگری از خودکشی است .برای
اطالع از چگونگی دریافت کمک و
راهنمایی برای کسانی که دچار
ناراحتی روحی یا جسمی هستند،
از کالج ریکاوری و سالمت مرکز و
شمالغرب لندن واقع در شمالغرب
لندن بازدید کردیم.
کار این کالج بر این اصل ملی استوار
است که کسانی که دچار مسکالت
بهداشت روانی هستند باید به
فرصتها و امکانات برابر با هر کس
دیگری در زندگی دسترسی داشته
باشند.
کالج دارای مجموعهای از رشتهها و
کارگاهها است که به تشکیل نظام
حمایتی کمک کرده و شرم ننگ
همراه با مشکالت بهداشت روانی را
از بین ببرد.
خدمات و منابع کالج برای استفاده

افرادی که از خدمات بنیاد اناچاس
مرکز و شمالغرب لندن استفاده
میکنند ،حامیان (دوستان ،خانواده و
سرپرستان) و پرسنل خود اناچاس
مهیا است.
امیدواریم که مراکزی مانند کالج
ریکاوری به همراه کارزار "اشکالی
نداره حالت خوب نباشه" مردم را
ترغیب خواهند کرد تا راحتتر درباره
مشکالت سالمت روان خود صحبت
کنند .پس اگر شما یا عزیزتان دچار
مشکل هستید لطفا به وبسایت
 oknottofeelok.orgمراجعه کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره
کالج ریکاوری اناچاس به وبسایت
cnwl.nhs.uk/recovery-college
مراجعه و یا برای دریافت بروشور با
شماره تلفن  ۰۲۰ ۳۲۱۴ ۵۶۸۶و یا
ایمیل
recoverycollege.cnwl@nhs.net

تماس بگیرید.
فیلمی را که در بازدید از کالج تهیه
کردیم میتوانید از روز دوشنبه ۱۰
ما
تویتر
در
سپتامبر
( )@GrenfellSupportمشاهده کنید.
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برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  ۱۰سپتامبر

پنجشنبه  ۱۳سپتامبر

 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – الفبای
 ABCبرای خردساالن توسط میتال
(بازی و آموزش با هم)
 ۲تا  ۴بعدازظهر – خدمات حمایتی
گرنفل – حضور آزاد – مشاوره و
راهنمایی برای همه
 ۶:۳۰تا  ۷:۳۰زومبا با پائوال برای
باالی  ۱۸سال (حضور آزاد)

 ۱۰تا  ۱۱صبح – مشاوره
راهنمایی شهروندان (حضور آزاد)
 ۱۰:۳۰تا  ۱۱:۳۰صبح – یوگا برای
بزرگساالن با دیمیتریس برای ۱۸
سال به باال (حضور آزاد)
 ۲تا  ۶بعدازظهر – وزارت کشور
(هوم آفیس) – کمک درباره مسایل
گذرنامه و مهاجرت (حضور آزاد)
 ۳تا  ۵بعدازظهر – گروه اسکان
کلَریون – جلسات کاریابی .حضور
برای همه آزاد برای کمک در کاریاب،
تکمیل فرم استخدام و تهیه رزومه
(حضور آزاد)
 ۵تا  ۷عصر – کالس زبان عربی
برای افراد باالی  ۷سال (ثبت نام
به
لطفا
است.
الزم
ایمیل
thecurve@rbkc.gov.uk
بفرستید).

سهشنبه  ۱۱سپتامبر
 ۱۰:۳۰تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر – کارگاه
رزومه و کاریابی به همراه جاسمین
از ( NOVAهمه سنین -حضور آزاد)
 ۱۰صبح تا  ۳بعدازظهر  -کلوب
خیاطی فوزیه –خیاطی ،رفو و
بافندگی – شرکت برای همه آزاد
است.
 ۱۰تا  ۱۱صبح – مشاوره و
راهنمایی شهروندان (حضور آزاد)
 ۵تا  ۷عصر – کالس زبان عربی
برای افراد باالی  ۷سال (ثبت نام
به
لطفا
است.
الزم
ایمیل
thecurve@rbkc.gov.uk
بفرستید).

و

جمعه  ۱۴سپتامبر

و

 ۱۰تا  ۱۱صبح – مشاوره
راهنمایی شهروندان (حضور آزاد)
 ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر – زومبینی
(زومبا برای کودکان) (حضور آزاد)
 ۴:۳۰تا  ۵:۳۰عصر – گروه باغبانی
کودکان با لیزا ویلکینسون (حضور
آزاد)

چهارشنبه  ۱۲سپتامبر
 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – صبح قهوه
جهانی – رایگان و آزاد برای همه
برای نوشیدن قهوه و گفتگو
 ۱۰:۳۰تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر – کارگاه
رزومه و کاریابی به همراه جاسمین
از ( NOVAهمه سنین -حضور آزاد)
 ۱تا  ۵بعدازظهر – کالس آزاد الکل و
مواد مخدر
 ۴تا  ۶بعدازظهر – کارگاه سالمت
روانی – ظرفیت  ۱۰نفر – برای رزرو
جا به
andreia.miguel@rbkc.gov.uk
ایمیل بفرستید.
 ۴تا  ۷بعدازظهر – گوه دختران
نوجوان  ۱۳سال به باال .کالس لورا
برای بهداشت و سالمت عاطفی

ساعات کار محل نگهداری اطفال:
دوشنبه و سهشنبه ۹:صبح
بعدازظهر
چهارشنبه و جمعه ۱۰ :صبح تا ۵
بعدازظهر
برای رزرو جا در محل نگهداری أطفال با
شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۶۳و یا
ایمیل  thecurve@rbkc.gov.ukتماس
بگیرید.
تا

۳

این اطالعات بطور هفتگی توسط مرکز اجتماعی کرو ارائه میشود.
برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶تماس بگیرید.

The Curve Community Centre, 10 Bard Road, W10 6TP
برای بعضی از ج لسات باید از قبل جا رزرو نمایید تا جای شما تضمین شود .لذا به نشانی
 thecurve@rbkc.gov.ukایمیل بفرستید و پاسخ رزرو خود را با ایمیل دریافت کنید.
برای لیست کامل رویدادها به وبسایت grenfellsupport.org.uk/thecurve/events
مراجعه کنید.
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روز مراجعه عام به خدمات بهداشت و سالمتی گرنفل
از ساکنین دعوت میشود در برنامه
مراجعه عام خدمات بهداشت و
سالمتی گرنفل که روز چهارشنبه
 ۱۲سپتامبر از ساعت  ۴تا ۷
بعدازظهر در نشانی ’St Charles
Health and Wellbeing Centre,
 Exmoor Street, W10 6DZبرگزار
میشود شرکت نمایند.
این فرصتی است تا با پرسنل و
مدیران این مرکز آشنا شده و درباره
کاری که انجام میدهند اطالعات
بیشتری کسب کنید و درباره آینده
این خدمات و پایگاه جدیدشان در
مرکز بهداشت و سالمت سنت چارلز،
که یکی از مراکز درمانی این سرویس
است ،بیشتر بدانید.
کیک و نوشیدنی عرضه خواهد شد.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره
خدمات اناچاس مرکز و شمالغرب
وبسایت
به
لطفا
لندن
 bit.ly/2PEzHh9مراجعه کنید.
گاهی اوقات داوطلب خدمت به جامعه شوید
آیا میتوانید بمدت نه هفته ،مشکالتی است که از انزوا و
هفتهای یک یا دو ساعت به کمبودهای اجتماعی ناشی
فرد مسنی کمک کنید تا میشود.
فعالیت کند؟ اینکار میتواند اگر روابط عمومی خوب دارید و
همراهی و صحبت با شخص حس همدردی و توجه به
در پیادهروی بسوی پارک دیگران در شما قوی است
محل ،یا تشویق وی به انجام همین امروز عالقمندی ود را
نرمش در خانهباشد .کمک به ثبت کنید و شاهد تاثیرات
شخصی که توانایی کمتری مثبتی باشید که میتوانید در
دارد شیوه بسیار خوبی برای زندگی دیگران بگذارید .ساعات
مشارکت در اجتماع و ادای کار متغیر است تا با برنامه
کاری شما تناسب داشته
عهد است.
داوطلبان آموزش کامل دیده و باشد .برای کسب اطالعات
مورد پشتیبانی هستند و بیشتر و ثبت عالقمندی خود
توسط گروه استقالل اجتماع در وبسایت  Do Itبه نشانی
bit.ly/2oO6aWL
محلی اناچاس عمال آموزش اینترنتی
مراجعه کنید.
میبینند.
هدف این برنامه ،که توسط داوطلبان باید  ۱۷ساله یا
بیشاپ کریتون هاوس هدایت بیشتر بوده و در آزمایش عدم
به سوء پیشینه ()DBS check
پرداختن
میشود،
موفق شوند.

کمک و اطالعات مربوط به تحقیق و
تفحص برج گرنفل
فاز یک تحقیق و تفحص برج گرنفل دوشنبه  ۳سپتامبر
مجددا از سر گرفته شد .در طی هفتههای آتی،
آتشنشانان ،پرسنل سرویسهای امدادی و مقامات ارشد
آتش نشانی هم شهادت خواهند داد .بعد از آن قرار است
در ماه اکتبر خانوادههای داغدیده ،بازماندگان و ساکنین
محل هم شهادت دهند .قبل از اینکه نوبت ادای شهادت
متخصصین در ماه نوامبر شود.
تحقیق و تفحص در Holborn Bars, 138-142 Holborn,
 EC1N 2SWبرگزار میشود .عموم مردم هم در صورت
تمایل میتوانند در این جلسات شرکت کنند.
شهادتهای ارائه شده در تحقیق و تفحص شامل فیلم،
عکس و روایت شاهدان عینی از شب فاجعه خواهد بود که
میتوانید سبب ناراحتی و اضطراب گردد .برای کسانی که
در اثر تحقیق و تفحص دچار مشکل شوند مجموعهای از
خدمات حمایتی فراهم است .خدمات بهداشت و سامت
گرنفل اناچاس و هستیا در سرتاسر تحقیق و تفحص در
دسترس هستند .عالوه بر این بطور آنالین هم خدمات
حکمایتی از طریق وبسایت سالمتی گرنفل به نشانی
 grenfellwellbeing.comارائه میشود جائیکه میتوانید
خودتان را برای دریافت خدمات معرفی کنید.
با دنبال کردن تویتر  @GrenfellInquiryمیتوانید در جریان
آخرین اخبار تحقیق و تفحص قرار بگیرید.برای دسترسی به
تمام اطالعات مربوط به شهادتنامهها ،بحثها ،اخبار و
وبسایت
به
تفحص
و
تحقیق
زمانی
برنامه
 grenfelltowerinquiry.org.ukمراجعه کنید .جلسات
تحقیق و تفحص بصورت زنده از طریق یوتیوب ()YouTube
پخش شده و لین مربوطه هر روز صبح در صفحه تویتر
تحقیق و تفحص ( )twitter.com/GrenfellInquiryاعالم
خواهد شد که توسط تویتر حمایت از گرنفل
( )twitter.com/GrenfellSupportهم بازنشر میشود.
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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  ۶سپتامبر  ۲۰۱۸هستند

شماره تماسهای مهم
سرویس تحقیق و تفحص گرنفل :یک
دفتر واحد برای مشاوره ،حمایت ،و راهنمایی
درباره گرنفل .اطالعات بیشتر در وبسایت
grenfellsupport.org.uk/grenfell-enquiries
و یا شماره تلفن ۰۲۰ ۷۷۴۵ ۶۴۱۴
موسسه کروز برای مراقبت از
داغدیدگان :با شماره تلفن رایگان ۱۶۷۷
 ۰۸۰۸ ۸۰۸تماس گرفته یا به نشانی
 helpline@cruse.org.ukایمیل بفرستید.
ظاین 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
۳۰۳ ۲۸۳۲
تلفن مشاوره  ۲۴ساعته
 ۰۳۰۰تماس بگیرید.
کیفیت هوا و مواجهه با دود :اگر نگران
بروز عالیم بیماریهای مرتبط با آلودگی هوا
هستید به پزشک مراجعه کرده و بگوئید که
به گرنفل مربوط است .آنها میتوانند شما را
به خدمات مناسب معرفی کنند.
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  ۰۸۰۸ ۱۶۸۹ ۱۱۱تماس
گرفته و یا به وبسایت victimsupport.org.uk
مراجعه کنید.
شما همچنین میتوانید در مرکز اجتماعی
 ،The Curveخدمات جسمی و روانی دریافت
دارید .برای کسب اطالعات بیشتر با شماره
تلفن  ۰۷۷۱۲ ۲۳۱ ۱۳۳تماس بگیرید.

جلسات آینده

حضور ساکنین آزاد است.

جلسه گروه رهبری:

چهارشنبه  ۱۹سپتامبر ۶:۳۰ ،عصر تاالر
شهر کنزینگتون

کمیته تحقیق بازیابی گرنفل:
دوشنبه  ۱۵اکتبر  ۶:۳۰عصر ،تاالر شهر
کنزینگتون

کل شورا:
چهارشنبه  ۱۷اکتبر  ۶:۳۰عصر تاالر
شهر کنزینگتون

مجموع ۲۰۴
هنوز مسکن دائمی
نپذیرفتهاند

در مسکن
اضطراری

در مسکن موقتی

در مسکن دائمی

۴۹

۴۰

۱۱۵

۵

۱۲

مدرک مربیگری بدنسازی برای بزرگساالن دارای معلولیت
پروژه اینستراکتبیلیتی ( )InstructAbilityبه
کنزینگتون شمالی میآید تا به بزرگساالنی
که دارای معلولیت هستند امکان دهد تا مدرک
مربیگری بدنسازی دریافت کنند.
این برنامه شامل دوره کارآموزی در یک مرکز
ورزشی مهیج برای کسب تجربه هم هست و
مسئولیت مراجعه به مردم را هم دارد.
داورطلبین موفق ،مدرک سطح  ۲مربیگری
باشگاه بدنسازی  YMCAfitو ماجول بدنسازی
عملیاتی  CPDرا دریافت خواهند کرد تا به
دیگران تمرینات جامع دهند.
داوطلبین باید حائز شرایط زیر باشند:
معلول و بیکار
 ۱۶سال به باال
آشنا و دارای تجربه کار با دستگاههای
بدنسازی
قادر به شرکت در همه جلسات آموزش و
کارآموزی (اطالعات مربوطه در وبسایت
موجود است)
دوست دارید اطالعات بیشتری کسب کنید؟ از
نشانی
به
InstructAbility
وبسایت
 www.instructability.org.ukبازدید کنید تا
برنامه کامل دوره را خوانده و برای رزور جا ثبت
نام کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر لطفا به نشانی
ایمیل
instructability1@aspire.org.uk
بفرستید.
هستیا ،ادارات مرکزی و شمالغرب لندن بنیاد بهداشت ملی بریتانیا (اناچاس) ،بطور
شبانه از ساعت  ۱۰شب تا  ۸صبح روز بعد در محل کلیسای متدیست ناتینگهیل
واقع در خیابان النکاستر مستقر هستند .برای گپ و دریافت کمک بیائید.

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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