 ۲۱سپتامبر  | ۲۰۱۸شماره ۴۱

در این شماره:

آخرین فرصت برای شرکت در دورههای
آموزشی دارای دستمزد
هنوز چند جای خالی در دورههای همراه
با دستمزد ریپاورینگ الندن ( Repowering
 )Londonباقی مانده است .این دورهها
که برای ساکنین  ۱۶تا  ۱۹ساله
کنزینگتون شمالی تهیه شده فرصتی
عالی هستند برای کسب درآمد در حین
آموزش.
هفتهای  ۲تا  ۶ساعت صرف کنید تا
قابلیت استخدام خود را باال برده و
مهارتهای زندگی را فرا گرفته و با افراد
جدیدی آشنا شوید در ضمن در مقابل
تالش خود ساعتی  ۱۰پوند دستمزد
بگیرید.
مجموعهای از مهارتها ،از بازاریابی و
شبکههای اجتماعی گرفته تا فناوری
انرژیهای تجدیدپذیر و ساخت پانلهای
انرژی خورشیدی عرضه میشوند.
کسانی که دوره  ۴۰ساعته را با موفقیت
طی کنند مدرک پایان دوره را که مورد

تائید اداره نظارت ایکیوای ()AQA
هست دریافت خواهند کرد.
کالسها معموال سهشنبهها عصر در
ثورپ کلوز ( )Thorpe Close, W10برگزار
خواهند شد .برنامه کامل کالسها
هنگام ثبت نام ارایه خواهد شد.
ایمیل
با
هستید؟
عالقمند
یا
dave.fuller@repowering.org.uk
شماره تلفن ۰۷۳۹۵ ۶۲۱ ۹۲۵با دیو فولر
تماس بگیرید .کالسها سهشنبه ۲۵
سپتامبر شروع میشوند لذا دیر نکنید.

 ۲برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در مرکز اجتماعی The
Curve
 ۳آیا مشتاق کاری داوطلبانه و
مفرح هستید؟
 ۳تداوم درخشش کاشیکاری
آکاوا
 ۳روز اجتماع در کتابخانه کِنزال
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴گزارش پیشرفت اسکان مجدد
 ۴در هفته بهداشت جنسی
اطالعات کسب کنید

امسال در روز ملی بدنسازی در تمرین رایگان شرکت کنید
از ساکنین کنزینگتون شمالی دعوت
میشود در یک فعالیت رایگان برای
گرامیداشت روز ملی بدنسازی،
بزرگترین برنامه گرامیداشت فعالیت
فیزیکی ،روز چهارشنبه  ۲۶سپتامبر در
باشگاه ورزش و بدنسازی وستوی به
نشانی Westway Sports and Fitness
Club, 3-5 Thorpe Close, W10 5XL
شرکت کنند.
این برنامه ساالنه که توسط یوکیاکتیو
( )UKActiveو موسسه پیشتاز در ارایه
اکتیو
اوریوان
تفریحی،
خدمات
( ،)Everyone Activeهماهنگ شده
مردم را تشویق میکند تا از مزایای
فعالیت بدنی شامل سالمت بیشتر،
کنترل وزن ،شادی و بهداشت بهرمند
شوید .به همین مناسب باشگاه ورزش
و بدنسازی وستوی یک جلسه رایگان
بدنسازی فشرده ( )HIITرا ساعت

 ۷:۳۰صبح برگزار خواهد کرد .همه
میتواند در این برنامه شرکت کنند.
همچنین یکشنبه  ۳۰سپتامبر ،درهای
باشگاه برای یک روز کامال رایگان برای
عموم باز خواهد بود .از مردم دعوت
میشود در این روز به باشگاه آمده و
امکانات موجود را امتحان کنند و در
فعالیتهای بدنی شرکت کنند.
تنها  ۳۰دقیقه ورزش ۵ ،روز در هفته
تاثیر بزرگی روی سالمتی و بدن شما
دارد .با تنوع و کثرت کالسها و برنامهها
در باشگاه وستوی ،حتما چیزی مورد
عالقه شما موجود است.
برای کسب اطالعات بیشتر و رزرو جا
در جلسه بدنسازی رایگان با شماره
تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۰ ۲۲۲۱تماس گرفته و
یا از طریق اپ  Everyone Activeروی
گوشی تلفن اقدام کنید و یا شخصا به
باشگاه بیائید.

مرکز تفریحی کنزینگتون هم برای
حمایت از روز ملی بدنسازی کالسهای
رایگان اسپناتون ( )Spinathonرا روز
چهارسنبه  ۲۶سپتامبر برگزار خواهد
کرد .رکاب زدن داخل سالن یکی از
سختترین و پربازدهترین تمرینات بدنی
است که میتوان انجام داد .بهتر
نیست یکی از دوستانتان را هم همراه
آورده و از این روز نهایت بهره را ببرید؟
جلسات اسپیناتون راس ساعتهای
 ۷:۳۰ ،۶:۴۵و  ۸:۱۵بعدازظهر در گروپ
سایکلو استودیو (سالن رکابزنی
گروهی) ( )Group Cycle Studioدر
مرکز تفریحی کنزینگتون به نشانی
Kensington
Leisure
Centre,
 Silchester Road, W10 6EXبرگزار
خواهد شد.
وبسایت
به
جا
رزرو
برای
 bit.ly/2pp1k2Jرفته و یا با شماره تلفن
 ۰۲۰ ۳۷۹۳ ۸۲۱۰تماس بگیرید.

برگزاری جلسه عمومی توسط هیئت تحقیق و تفحص گرنفل
دوشنبه  ۲۴سپتامبر از ساعت  ۹:۳۰صبح
تا  ۱۲:۳۰ظهر ،اعضای هیئت تحقیق و
تفحص گرنفل در کلیسای متدیست
ناتینگهیل واقع در

Notting Hill Methodist Church, 240
Lancaster Road, W11 4AH
حضور خواهند داشت .اگر مایل هستید با
این افراد صحبت کنید و درباره روند

تحقیق و تفحص کسب اطالع کنید در
ساعات ذکر شده به کلیسا بیائید.
برای اخبار روزانه تحقیق و تفحص ،گرنفل
اینکوایری را در تویتر دنبال کنید:
twitter.com/grenfellinquiry
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گرنفل فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
برنامهها و
اخبار حمایت از
دوشنبه  ۲۴سپتامبر
 ۱۲تا  ۲:۳۰بعدازظهر – کالسهای
انفورماتیک برای مبتدیان توسط ُنوا
( .) NOVAرزرو جا الزامی است .با تلفن
 ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶با کریسی تماس
بگیرید.
 ۱تا  ۳بعدازظهر – کالس کنترل وزن
هلثی هارتس ( )Healthy Heartsبرای
بزرگساالن ،بمدت ده هفته –
چهارشنبه ها از ساعت  ۱۰صبح تا ۱۲
ظهر نزد اولیویا در کرو ثبت نام کنید یا به
نشانی
olivia.bales@healthyhearts.org.uk
ایمیل بفرستید.
 ۲تا  ۴بعدازظهر – گروه ارتباط
اجتماعی – مشاوره و را هنمایی آزاد
برای همه
 ۶تا  ۸عصر – مهارتهای کاربردی در
انگلیسی توسط ُنوا .) .رزرو جا الزامی
است .با تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶با
کریسی تماس بگیرید.
 ۶:۳۰تا  ۷:۳۰زومبا با پائوال برای ۱۸
سال به باال (حضور آزاد)
 ۶:۳۰تا  ۷:۴۵عصر – جامبی کارگاه
تریبو یامبا برگزار میک ند .شرکت همه
آزاد است (حضور آزاد)
سهشنبه  ۲۵سپتامبر
 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.
 ۱۰:۳۰صبح تا  ۱۲:۳۰ظهر – جایزه
مهارت زبان انگلیسی ( ESOLهم
صحبت و هم گوش دادن) .از طرف بنیاد
وست وی برای مبتدیان سطح  ۱و سطح
 . ۲این یک دوره مورد تاپید است که
زبان آموزان در مکالمه و گوش دادن به
انگلیسی تعلیم خواهند دید( .حضور
آزاد)
 ۲تا  ۴بعدازظهر – موسسه اوپن ایج
(  ) Open Ageبرای افراد باالی  ۵۰سال،
کالس آموزش بهداشت و سالمتی
برگزار می کند .برای رزرو جا با ماپوده به
شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۵۵۹۴تماس
بگیرید.
 ۴:۳۰تا  ۵:۳۰عصر – گروه مطالعه
مشترک برای کودکان و بزرگساالن .با
شماره تلفن  ۰۷۴۸۳ ۹۷۲۰۲۰یا ایمیل.
 erincarlstrom@thereader.org.ukبا
ارین تماس بگیرید – .همه با هر سطح
سواد می توانند شرکت کنند .لذت
مطالعه را با هم تقسیم کنید.
 ۵تا  ۷عصر – کالس زبان عربی برای
افراد باالی  ۷سال (ثبت نام الزم است.
لطفا به  thecurve@rbkc.gov.ukایمیل
بفرستید).
ساعات کار محل نگهداری اطفال:
دوشنبه و سهشنبه ۱۰:صبح تا  ۳بعدازظهر
چهارشنبه و جمعه ۱۰ :صبح تا  ۵بعدازظهر
برای رزرو جا در محل نگهداری أطفال با
شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۶۳و یا ایمیل
 thecurve@rbkc.gov.ukتماس بگیرید.

چهارشنبه  ۲۶سپتامبر
 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – صبح قهوه
جهانی – رایگان و آزاد برای همه برای
نوشیدن قهوه و گفتگو
 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – فراگیری
مهارتهای جدید انفورماتیک با مربیانی
که از طرف ایج یوکی ( )Age UKمورد
تایید هستند .ثبت نام کرده و آماده
شرکت در همه جلسات باشید .برای
کسب اطالعات بیشتر و رزرو جا با
ماپوده به شماره تلفن ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۵۵۹۴
تماس بگیرید.
 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر –برنامه تربیت
فرزند دایره ایمنی ( )Circle of Security
توسط توتال فمیلی کوچینگ ان پرنتینگ
Total
Family
Coaching
( and
 ) Parentingبرای ثبت نام با ایمیل
یا
info@totalfamilycoaching.co.uk
شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۹ ۵۵۵۴یا ۸۷۷
 ۰۷۳۹۷ ۸۷۱تماس بگیرید.
 ۱۱صبح تا  ۲:۳۰بعدازظهر – روز
لندن
لندمارک
هتل
استخدام
(  – )Landmark London Hotelبرای
اطالع از فرصتهای شغلی موجود در این
برنامه شرکت کنید .برای سنین ۱۸
سال به باال (حضور آزاد)
 ۱۲تا  ۲:۳۰بعدازظهر – کالس
انفورماتیک برای مبتدیان توسط ُنوا –
برای رزرو جا با شماره تلفن ۹۸۳۶
 ۰۲۰ ۷۲۲۱با کریسی تماس بگیرید.
(رزرو جا الزامی است)
 ۱:۱۵تا  ۳:۱۵بعدازظهر – کالس آزاد
الکل و مواد مخدر
 ۴تا  ۷بعدازظهر – گروه دختران نوجوان
 ۱۳سال به باال .کالس لورا برای
بهداشت و سالمت عاطفی
 ۶تا  ۸عصر – مهارتهای کاربردی زبان
انگیسی توسط ُنوا .برای رزرو جا با
شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶با
کریسی تماس بگیرید( .رزرو جا الزامی
است)
پنجشنبه  ۲۷سپتامبر
 ۱۰:۳۰تا  ۱۱:۳۰صبح – یوگا برای
بزرگساالن با دیمیتریس (حضور آزاد)
 ۱۰:۳۰تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر – کارگاه
رزومه و کاریابی به همراه جاسمین از
( NOVAهمه سنین -حضور آزاد)

 ۲۱سپنامبر ۲۰۱۸

 ۱۱:۳۰صبح تا  ۲بعدازظهر –هنرهای
بدیع به همراه جی برای بزرگساالن.
هنرهای ابتکاری ،ساخت جواهر ،ارتقای
مواد و فعالیتها ی طراحی پارچه شامل
پیچاندن سر به مدل آفریقایی (حضور
آزاد)
 ۲تا  ۶بعدازظهر – وزارت کشور (هوم
آفیس) – کمک درباره مسایل گذرنامه و
مهاجرت (حضور آزاد)
 ۱۰صبح تا  ۴بعدازظهر – گروه اسکان
کلَریون – جلسات کاریابی .حضور برای
همه آزاد برای کمک در کاریاب ،تکمیل
فرم اس تخدام و تهیه رزومه (حضور آزاد)
 ۳تا  ۵بعدازظهر – وان دیجیتال در کرو.
فراگیری نحوه کار و استفاده از اینترنت
برای تمام سطوح (حضور آزاد)
 ۴تا  ۶:۳۰بعدازظهر – هنرهای بدیع
به همراه جی برای سنین  ۷سال به
باال .کودکان باید به همراه یک نفر
بزرگسال شرکت کنند .هنر ،کاردستی،
و دیگر جلسات خالقانه برای نقاشی،
طراحی و ساخت ماسک (حضور آزاد)
 ۵تا  ۷عصر – کالس زبان عربی برای
افراد باالی  ۷سال (ثبت نام الزم است.
لطفا به  thecurve@rbkc.gov.ukایمیل
بفرستید).
جمعه  ۲۸سپتامبر
 ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر – زومبینی (زومبا
برای کودکان) (حضور آزاد)
 ۵تا  ۶:۱۵عصر – کالس رقص با جیمز
برای سنین  ۷تا  ۱۲سال ،کالسی برای
مبتدیان (حضور آزاد)
 ۶:۱۵تا  ۷:۳۰عصر  -کالس رقص با
جیمز برای سنین  ۱۳تا  ۱۸سال،
کالسی برای مبتدیان (حضور آزاد)
شنبه  ۲۹سپتامبر
 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – کالسهای رایانه
برای مبتدیان توسط نوا ( )NOVAدوره
شش هفته ای .برای رزرو جا با شماره
با کریسی
تلفن ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶
تماس بگیرید (رزرو جا الزامی است)
 ۲تا  ۴بعدازظهر  -جامبی کارگاه تریبو
یامبا برگزار می کند .شرکت همه آزاد
است (حضور آزاد)
 ۲تا  ۵بعدازظهر – کارگاه استودیوی
وسیقی توسط ماس .ماس متخصص
ساخت ریتم ،ترانه سرایی ،ضبط آهنگ و
مهارتهای اجرای زنده است( .حضور آزاد)

این اطالعات بطور هفتگی توسط مرکز اجتماعی کرو ارائه می شود.

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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 ۲۱سپنامبر ۲۰۱۸

اخبار حمایت از گرنفل

آیا مشتاق کاری داوطلبانه و
مفرح هستید؟
منتس فِست
جشنواره
تریس اِل ِ
ِ
( )Trace Elementz Festکه روز
یکشنبه  ۳۰سپتامبر در پورتبلو گرین
( )Portobello Greenبرگزار میشود
داوطلبان عالمند را دعوت به
همکاری میکند تا بعنوان مهماندار
کار کنند .اگر به هنر ،موسیقی ،و
رقص عالقمند هستید این برنامه
میتواند فرصتی مناسب برای
شرکت در این جشنواره سرشار از
تفریح باشد در حالیه به جامعه خود
هم خدمت میکنید و در برنامهای
که صدها نفر از آن لذت میبرند
همکاری میکنید.
مهمانداران آبروی جشنواره هستند
و در برگزاری یک برنامه لذتبخش و
ایمن کمک میکنند .این کار شامل
استقبال از مهمانان ،ارایه اطالعات،
راهنمایی ،و توزیع برنامهها است.
داوطلبان باید از صرف وقت با مردم
لذت ببرند و خوش مشرب باشند.
برای ثبت عالقمندی خود به این کار
به وبسایت دو ایت ( )Do Itبه
 bit.ly/2xEb0Keمراجعه
نشانی
کنید.
برای کمک به کسانیکه احتماال در
حین جشنواره مریض شوند یک نفر
امدادگر مجرب نیاز است که تا هنگام
فراهم شدن خدمات پزشکی
پیشرفته امدادهای اولیه را ارایه کند.
داشتن مهارتهای ارتباطی عالی،
توانمندی حفظ آرامش و ظرفیت
اندیشیدن درست الزامی است.
اگر شما امدادگری مجرب هستید و
مایلید برای این شغل داوطلب شوید
به وبسایت دو ایت ( )Do Itبه
نشانی  bit.ly/2NSJrqMمراجعه و
اطالعات بیشتر را مطالعه نموده و
عالقمندی خود را ثبت نمایید.
هر دو شغل انعطافپذیر بوده و
میتوان یکی از دو شیفت  ۱۲ظهر تا
 ۴عصر یا  ۴عصر تا  ۸شب را انتخاب
نمود.
تمام داوطلبان باید حداقل  ۱۸ساله
باشند.
برای مشارکت به وبسایتهای فوق
رفته یا با شماره تلفن
 ۰۲۰ ۸۹۶۰ ۳۷۲۲تماس بگیرید.

تداوم درخشش کاشیکاری آکاوا
سومین گلبرگ کاشیکاری یادواره گرنفل
توسط پرسنل و مراجعین مرکز کلمنت
جیمز با حمایت هنرمندان این پروژه ،امیلی
فولر و تومومی یوشیدا تکمیل شد .آنها
کلمه همبستگی ( )Unityرا برای معرفی
مرکز و واکنش آن نسبت به فاجعه انتخاب
کردند.
یکی از همکاری نندگان گفت که از اینکه
پیش از پایان کارش در این مرکز در پروژه
مشارکت داشت بسیار خرسند است.
چهارمین گلبرگ را مرکز ورزشی اِوریوان
اَکتیو ( )Everyone Activeو گروه اجتماعی
محلی بنیاد وستوی ()Westway Trust
تهیه خواهند کرد .این گلبرگ حاوی کلمه
انتخابی آنها ،کارگروهی ()Teamwork
خواهد بود .شنبه  ۲۹سپتامبر از ساعت
 ۱۰:۳۰صبح

" تا  ۱۲:۳۰ظهر حلسه آزادی در بیرون
مرکز ورزشی وستوی به نشانی
Westway Sports and Fitness Centre, 1
 Crowthorne Road, W10 6RPتشکیل
خواهد شد تا هر کس که مایل است بیاید
و یک دو کاشی در گلبرگ نصب کند.

روز اجتماع در کتابخانه کِنزال

در روز اجتماعی گرنفل که چهارشنبه  ۲۶سپتامبر توسط کتابخانههای کنزینگتون و
چلسی در کتابخانه کنزال واقع در Kensal Library, 20 Golborne Road, W10 5PF
برگزار میشود شرکت کنید .برنامههایی برای همه سنین پیشبینی شده و کیک
ونوشیدنی و تنقالت و همچنین کمک و راهنمایی بهداشتی برای کسانی که نیاز
داشته باشند فراهم است.
نیاز به رزرو جا نیست و کافیست از ساعت  ۱۲ظهر تا  ۴عصر به مرکز بیایید .برای اطالع
از تمام برنامههایی که در کتابخانههای باروی سلطنتی کنزینگتون و چلسی برگزار
میشود آخرین اخبار آنها را در تویتر  twitter.com/RBKClibrariesدنبال 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.

 ۲۱سپنامبر ۲۰۱۸

گزارش پیشرفت اسکان مجدد
برج گرنفل و خیابان گرنفلواک
این ارقام مربوط به  ۲۰سپتامبر  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.

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

مجموع ۲۰۴
هنوز مسکن دائمی
نپذیرفتهاند

در مسکن
اضطراری

در مسکن موقتی

در مسکن دائمی

۴۴

۳۹

۱۲۱

۵

۱۲

در هفته بهداشت جنسی اطالعات کسب کنید
ساش (کمک و راهنمایی در رابطه با بهداشت جنسی)
) SASH (Support and Advice on Sexual Healthدر
هفته بهداشت جنسی ( ۲۰۱۸دوشنبه  ۲۴سپتامبر
تا یکشنبه  ۳۰سپتامبر) کارگاههای رایگان برگزار
میکند تا اطالعات عموم را درباره پیشگیری از بارداری،
بیماریهای مقاربتی ( )STIروابط سالم و رضایت نسبت
به آمیزش جنسی ارتقا دهد .این کارگاهها مختص
افرادی است که در کنزینگتون و چلسی ،همراسمیت و
فولهام ،و وستمینیستر زندگی میکنند.
چهارشنبه  ۲۶سپتامبر از ساعت  ۱تا  ۳بعدازظهر
کارگاه بهداشت جنسی برای مردان
209a Harrow Road, W2 5EH
پنجشنبه  ۲۷سپتامبر از ساعت  ۱تا  ۳بعدازظهر
کارگاه بهداشت جنسی مختلط
30 Black’s Road, W6 9DT
پنجشنبه  ۲۷سپتامبر از ساعت  ۵تا  ۷بعدازظهر
کارگاه بهداشت جنسی برای زنان
St Charles’ Centre for Health and Wellbeing,
Exmoor Street, W10 6DZ
همین امروز در وبسایت
 www.SASHworkshops.eventbrite.co.ukثبت
نام کنید و برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی
 info@SASHLondon.orgایمیل بفرستید.
نوشیدنی و تنقالت هم ارایه خواهد شد.

کل شورا:

چهارشنبه  ۱۷اکتبر  ۶:۳۰عصر تاالر
شهر کنزینگتون
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

4

