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ساخت جوامع قدرتمندتر
دیدگاههای خود را با ما در میان بگذارید
شورا مجموعهای از گفتگو ،کارگاهها و
جلسات آزاد اجتماعی و همچنین
وبسایتی را راهاندازی کرده تا از ساکنین
محل ،سازمانهای اجتماعی و کسب و
کارهای فعال در کنزینگتون شمالی
بپرسد که چه چیزی برای آنها بیشتر از
همه مهم است.
در ماه ژوئیه گروه رهبری شورا ،که
متشکل از  ۹نفر عضو بوده و بیشتر
تصمیمات عمده مربوط به امور مالی،
سیاستگذاری و خدماتی را اتخاذ
میکند ،درباره "تعهدات مربوط به
آسیبدیدگان فاجعه" به توافق
رسید .این سند را میتوانید در نشانی
اینترنتی  bit.ly/2R26uhNمطالعه
کنید.
هدف از این تعهدات این است گفتمانی
را که شورا و همکارانش با ساکنین
آسیب دیده درباره نحوه ادامه پشتیبانی
از آنها در دراز مدت را داشتهاند توسعه
دهد .چند جلسه گفتگو با ساکنین
کنزینگتون شمالی برگزار خواهد شد تا
مهمترین موارد برای ساکنین مشخص
شود .سه جلسه اولیه برگزار خواهد
شد و پرسنل شورا هم در دسترس
خواهند بود تا هر کسی را که درباره
نحوه استفاده از وبسایت نیاز به کمک
داشته باشد راهنمایی کنند.
تاکنون ایدههای زیادی از این گفتگوها با
جامعه بدست آوردهایم – و در تالش
هستیم تا آنها را به نتیجه برساینم – ما
دوست داریم موارد بیشتری بشنویم
چون میدانیم که اوضاع مرتب در حال
تغییر است.

برنامه جلسات به شرح زیر است:
دوشنبه  ۱اکتبر ،از ساعت  ۱۱صبح تا
 ۱بعدازظهر در The Venture Centre,
103A, Wornington Road, W10
5YB
دوشنبه  ۵اکتبر ،از ساعت  ۲صبح تا
 ۵بعدازظهر در Tabernacle, Powis
Square, W11 2AY
دوشنبه  ۱۸اکتبر ،از ساعت  ۱۲ظهر
تا  ۴بعدازظهر در Kensington
Leisure Centre, Silchester Road,
W10 6EX
اطالعات بیشتر و برنامه آخر هفته به
زودی منتشر شده و به وبسایت "ساختن
جامعه قدرتمندتر" افزوده خواهد شد.
برگزاری "روز ایدههای اجتماع" در ماه
نوامبر به شما فرصت میدهد تا نگاهی
به بازخوردها انداخته و ببینید آیا
دیدگاههای شما به درستی ثبت شدهاند.
در ضمن برای بیان سایر نظراتتان هم
فرصت خواهد بود.
بعد از آن ،شورا همه چیز را در یک طرح
کنار هم خواهد گذاشت تا مطالبی را که
شما مطرح کردهاید و گامهایی را که همه
با هم در راستای بهبود کیفیت زندگی
ساکنین کنزینگتون شمالی باید برداریم
مشخص کند.

در این شماره:
 ۲برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در مرکز اجتماعی The
Curve
 ٣بزرگداشت سالخوردگان
ساکن بارو در یکشنبه نقرهای
 ٣گیرل پاور ( )Girl Powerدر
کرو ()Curve
 ٣تحرک جامعه با یک پروژه جدید
 ۴گزارش پیشرفت اسکان مجدد
 ۴فضای ورزشی در کنزینگتون
شمالی در بازیهای باشگاهی
امسال
 ۴خدمات حمایتی موجود

نگاهی به وبسایت جدید
strongercommunities.rbkc.gov.uk
انداخته و در گفتگوی مربوطه شرکت
کنید.
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برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  ۱اکتبر

چهارشنبه  ٣اکتبر

 ۱تا  ٣بعدازظهر – کالس کنترل وزن
هلثی هارتس ( )Healthy Heartsبرای
–
هفته
ده
بمدت
بزرگساالن،
چهارشنبهها از ساعت  ۱۰صبح تا ۱۲
ظهر نزد اولیویا در کرو ثبت نام کنید یا
نشانی
به
olivia.bales@healthyhearts.org.uk
ایمیل بفرستید.
 ۲تا  ۴بعدازظهر – گروه ارتباط
اجتماعی – مشاوره و راهنمایی آزاد
برای همه
 ۵تا  ۷عصر – کلوپ تکلیف منزل برای
سنین  ۱۱تا  ۱۸به همراه مربی دوره
دیده (حضور آزاد)
 ۶تا  ۸عصر – مهارتهای کاربردی در
انگلیسی توسط نُوا .) .رزرو جا الزامی
است .با تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶با
کریسی تماس بگیرید.
 ۶:٣۰تا  ۷:٣۰زومبا با پائوال برای ۱۸
سال به باال (حضور آزاد)
 ۶:٣۰تا  ۷:۴۵عصر – جامبی کارگاه
تریبو یامبا برگزار میکند .شرکت همه
آزاد است (حضور آزاد)

 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 یوکِی ( )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 ۸۹۶۲ ۵۵۹۴
 ۰۲۰تماس بگیرید.
 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر –برنامه تربیت
فرزند دایره ایمنی ( Circle of
فمیلی
توتال
توسط
)Security
کوچینگ ان پرنتینگ ( Total Family
 )Coaching and Parentingبرای ثبت
ایمیل
با
نام
 info@totalfamilycoaching.co.ukیا
شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۹ ۵۵۵۴یا
 ۰۷۳۹۷ ۸۷۱ ۸۷۷تماس بگیرید.
 ۱۲تا  ۲:٣۰بعدازظهر – کالس
انفورماتیک برای مبتدیان توسط نُوا –
برای رزرو جا با شماره تلفن ۹۸۳۶
 ۰۲۰ ۷۲۲۱با کریسی تماس بگیرید.
(رزرو جا الزامی است)
 ۱:۱۵تا  ٣:۱۵بعدازظهر – 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)

سهشنبه  ۲اکتبر
 ۱۰:٣۰تا  ۱۲:٣۰بعدازظهر – 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.
 ۱۰:٣۰صبح تا  ۱۲:٣۰ظهر – 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 ۵۰
سال ،کالس آموزش بهداشت و
سالمتی برگزار میکند .برای رزرو جا
با ماپوده به شماره تلفن ۸۹۶۲ ۵۵۹۴
 ۰۲۰تماس بگیرید.
 ۴:٣۰تا  ۵:٣۰عصر – 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 میتوانند 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

پنجشنبه  ۴اکتبر
 ۱۰:٣۰تا  ۱۲:٣۰بعدازظهر –
کارگاه کاریابی به همراه جاسمین از
( NOVAهمه سنین -حضور آزاد)
 ۱۱:٣۰صبح تا  ۲بعدازظهر –
هنرهای بدیع به همراه جی برای
بزرگساالن .هنرهای ابتکاری ،ساخت
جواهر ،ارتقای مواد و فعالیتهای
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 استخدام و تهیه
رزومه (حضور آزاد)
 ٣تا  ۵بعدازظهر – وان دیجیتال در
کرو .فراگیری نحوه کار و استفاده از
اینترنت برای تمام سطوح (حضور
آزاد)
 ۴تا  ۶:٣۰بعدازظهر – هنرهای
بدیع به همراه جی برای سنین ۷
سال 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
به
لطفا
است.
الزم
ایمیل
thecurve@rbkc.gov.uk
بفرستید).

جمعه  ۵اکتبر
 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  ۷:٣۰عصر  -کالس رقص
با جیمز برای سنین  ۱۳تا  ۱۸سال،
کالسی برای مبتدیان (حضور آزاد)

شنبه  ۶اکتبر
 ۱۱صبح تا  ۱بعدازظهر –
کالسهای رایانه برای مبتدیان توسط
نوا ( )NOVAدوره شش هفتهای.
برای رزرو جا با شماره تلفن ۹۸۳۶
 ۰۲۰ ۷۲۲۱با کریسی تماس بگیرید
(رزرو جا الزامی است)
 ۲تا  ۴بعدازظهر  -جامبی کارگاه
تریبو یامبا برگزار میکند .شرکت همه
آزاد است (حضور آزاد)
 ۲تا  ۵بعدازظهر – کارگاه استودیوی
موسیقی توسط ماس .ماس
متخصص ساخت ریتم ،ترانه سرایی،
ضبط آهنگ و مهارتهای اجرای زنده
است( .حضور آزاد)

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
و یا ایمیل
تلفن ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۶۳
 thecurve@rbkc.gov.ukتماس بگیرید.

ا ین اطالعات بطور هفتگی توسط مرکز اجتماعی کرو ارائه می شود.
برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸٣۶تماس 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
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بزرگداشت سالخوردگان ساکن بارو در یکشنبه نقرهای
سلطنتی
باروی
ساکنین
که
کنزینگتون و چلسی میتوانند در
برخی از این برنامهها هم شرکت
کنند ،اجرا خواهد شد .اکثر برنامهها
روز یکشنبه  ۷اکتبر برگزار میشوند
اما برای روزهای پیش و پس از
یکشنبه هم رویدادهای زیادی
برنامهریزی شده است.
فهرست تنها تعدادی از این رویدادها
را که در کنزینگتون شمالی برگزار
میشوند در زیر میبینید .برای
فهرست کامل رویدادها به وبسایت
www.rbkc.gov.uk/silver-sunday
مراجعه و یا با شماره تلفن ۸۹۶۲ ۵۵٠٠
ضمن
در
بگیرید.
 ٠۲٠تماس
بروشورهای یکشنبه نقرهای در مرکز
اجتماعی کرو به نشانی The Curve

یکشنبه نقرهای روزی است برای
بزرگداشت سالمندان ساکن باروی ما
و ردوز یکشنبه  ۷اکتبر برگزار
میشود .به همین مناسبت از روز
سهشنبه  ۲اکتبر تا شنبه  ۱۳اکتبر
برنامههایی در بارو اجرا خواهد شد.
مجموعهای از برنامهها و رویدادها
برگزار خواهد شد تا مناسب حال
همه سالیق و توانمندیها باشد .این
فرصتی مناسب برای بازدید از
مکانهای جدید ،آشنا شدن با افراد
جدید و آزمایش موارد جدید است.
افرادی گه قادر به ترک خانههایشان
نیستند چیزی از دست نخواهند داد
چرا که برنامههایی هم هست که
میتوانید از خانه خود در آنها شرکت
کنید.
برنامههایی در سرتاسر بارو و Community Centre, 10 Bard Road,
 W10 6TPهم در دسترس است.
همچنین در باروی وستمینستر،

برنامههای یکشنبه  ۷اکتبر
 روز اسپا و بدنسازی در مرکز تفریحی کنزینگتون وقع در Kensington Leisure ۸ ،Centre, Silchester Road, W10 6EXصبح تا  ۸شب برای شنا و اسپا ۲ ،تا ۴
بعدازظهر برای بدنسازی .از شنای رایگان در تمام طول روز و جلسات رایگان بدنسازی
از ساعت  ۲تا  ۴بعدازظهر و ورودیه نصف قیمت برای اسپای حرارتی و  ۴۰درصد
تخفیف در قیمت کارتهای هدیه اسپای حرارتی بهرمند شوید.نیاز به رزرو جا نیست
کافیست شخصا بیائید.
 روز بهداشت و سالمت در مرکز میراث فرهنگ اسالمی المنار به نشانی Al Manaar ،Muslim Cultural Heritage Centre, 244 Acklam Road, W10 5YGاز ساعت ۱۱
صبح تا  ۳بعدازظهر .پیالتس ،مانیکور ،ماساژ بدن ،و ظب سوزنی را شخصا تجربه
کنید .برای رزرو جا از پیش با شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۴ ۱۴۹۶یا نشانی ایمیل
 intlak@mchc.org.ukتماس بگیرید.
 از ساعت  ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر ۳۰:۱۲ ،تا  ۳۰:۱بعدازظهر ،و  ۳۰:۲تا  ۳۰:۳بعدازظهردر موزه طراحی واقع در Design Museum, Kensington High Street, W8 6AG
طراحی کنید .در کارگاه طراحی معماری که توسط یک هنرمند اجرا میشود شرکت
کنید تا مهارتهای طراحی ابتکاری را فرا گرفته و معماری موزه را کشف کنسید .برای
رزرو جا ،از پیش با شماره تلفن  ۰۲۰ ۳۸۶۲ ۵۸۷۱و یا ایمیل
 bernard.hay@designmuseum.orgتماس بگیرید .بعلت محدودیت ظرفیت ،برای
تماس تعلل نکنید.
برنامههای دوشنبه  ۸اکتبر
 کارگاه "بخوان برای زندگی ،بزی برای خوانندگی" در مرکز اجتماعی التیمار ،ازساعت  ۲تا  ۴بعدازظهر به نشانی Latymer Community Centre, 116 Bramley
 .Road, W10 6SUمربیان خوانندگی حرفهای جلسات آموزشی غیررسمی و خودمانی
را با تمرکز بر فنون خوانندگی که برای بهداشت و سالمت مفید است اداره خواهند
کرد .این جلسات رایگان بوده و نیاز به رزرو جا نیست.
برنامههای جمعه  ۱۲اکتبر
 "مسنتر و شادتر" در باغ فرهنگی مراکشی الحسنیه به نشنی Al-Hasaniyaترلیک) از ساعت  ۱تا ۴
( Moroccan Garden Golborne Road, W10 5PAدر زیر برج ِ
بعدازظهر .در مهمانی باغ الحسنیه از موسیقی و ناهار لذت ببرید .شرکت همه آزاد
است.
اوپن اِیج ( )Open Ageهمه تقاضاهای مرتبط با یکشنبه نقرهای  ۲۰۱۸را کنترل
میکند .ایمیل  silversunday@openage.org.ukتلفن ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۵۵۰۰

اگر شما یکی از ساکنین سالمند هستید و عالقه دارید در هر کدام از برنامههای
یکشنبه نقرهای شرکت کنید ،ما برای خروج از خانه و دیدار با دیگران نیاز به کمک
دارید لطفا با گروه ارتباط اوپن ایج با شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۵۵۸۴تماس بگیرید.

گیرل پاور ()Girl Power
در کرو ()Curve

هفته گذشته کرو لبریز از روح کارآفرینی
بود زمانیکه گروه " ِمیک ایت یور بیزینس"
( )Make It Your Businessسمیناری
را برای زنان محل برگزار کرد .اعضای
پنل ،جولیت لی ،نیومی بنت ،جگراتی
بهاتیا ،و آلیسون کورک سرگذشت
کسب و کار خود را با همه در میان
گذاشتند و محسنات و سختیهای
راهاندازی یک کسب و کار را مطرح
کردند.
مهارتهای این بانوان از بازار امالک گرفته
تا طراحی داخلی و طراحی باغ را
شامل میشد .هدف از این سمینار
ایجاد فرصت برای زنان برای دیدار با
کارآفرینان زن جاافتاده محل و آموختن از
تجربه آنها بود .این همه در کنار دیدار و
آشنایی با سایر صاحبان کسب و
کارهای رو به رشد بود.
برخی از افرادی که به این سمینار
رفتند گفتند:
"ترکیبی عالی از زنان و زمینههای
مختلف در فضایی امیدبخش"
"مرکزی گرم صمیمی ،ئرسنل واقعا
مهربان و مفید بودند .لطفا باز هم برگزار
کنید".
"مشاوره عالی و آشناییهای مفید"
برنامههای هفتگی کرو را دنبال کنید تا
درباره سمینار آتی " ِمیک ایت یور
بیزینس" کسب اطالع نمائید.

تحرک جامعه با یک پروژه
جدید

بنیاد کنزینگتون و چلسی پروژه جدیدی
تحت عنوان "گرین شوتس" راهاندازی
کرده که به حمایت از پروژههای
مقطعی و کوچک خواهد پرداخت تا
اتحاد و صفا و صمیمیت را به جامعه به
ارمغان بیاورد .گرین شوتس که بخشی
از صندوق توسعه گرنفل است به روی
گروههای داوطلب محلی ،گروههای
مذهبی ،انجمنهای ساکنین ،مدارس
و سایر گروههایی که توسط جامعه
محلی به رسمیت شناخته شدهاند باز
آست  .این پروژه در نظر دارد به
پروژههای کوچگ و ابتکاری که برای
افراد محل مفید خواهدند بود امکان
تحقق بدهد .همه پروژهها باید نحوه
انتفاع مردم محل و آسیب دیدگان
گرنفل را نمایش دهند.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره گرین
شوتس و ارائه درخواست تامین مالی
برای ایدههایتان ،فرو درخواست را در
اینترنتی
نشانی
thekandcfoundation.com/latest/gre
 en-shootsتکمیل 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 ۰٣۲ ۴۵٣۹با پلیس
متروپولیتان تماس بگیرند.

 ۲۸سپنامبر ۲۰۱۸

گزارش پیشرفت اسکان مجدد
برج گرنفل و خیابان گرنفلواک
این ارقام مربوط به  ۲۷سپتامبر  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
٣۰٣ ۲۸٣۲
تلفن مشاوره  ۲۴ساعته
 ۰٣۰۰تماس 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 ۱٣۷ ۱۱۱
 ۰۸۰۰و یا  ۰۲۰ ۷٣۶۱ ٣۰۰۸تماس 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 ۲٣۱ ۱٣٣تماس بگیرید.

جلسات آینده

مجموع ۲۰۴
هنوز مسکن دائمی
نپذیرفتهاند

در مسکن
اضطراری

در مسکن موقتی

در مسکن دائمی

۴۴

۳۹

۱۲۱

۵

۱۱

فضای ورزشی در کنزینگتون شمالی در بازیهای باشگاهی
امسال
ساکنین از سالمند کنزینگتون شمالی دعوت میشود امسال در بازیهای ساالنه
باشگاهی در پارک المپیک لندن شرکت کرده و نماینده ناحیه خود باشند .در
مسابقات چند ورزشی امسال شاهد رقابت افرادی از  ۲۳ناحیه مختلف خواهیم
بود که شانس خود را در ورزشهایی مانند تنیس کوتاه ،شنا ،بولینگ ،پینگ پنگ،
دوچرخه سواری مدتدار و غیره آزمایش خواهند کرد .مسابقات از ساعت ۱۰
صبح چهارشنبه  ۱۰اکتبر در کاپر باکس ارینا ( )Copper Box Arenaبه نشانی
 Copper Box Arena, London Olympic Park, E20 3HBبرگزار خواهد شد.
گرینویچ که در مسابقات سال قبل قهرمان شده بود امسال از عنوان قهرمانی
خود دفاع خواهد کرد .آیا کنزینگتون شمالی میتواند قهرمان امسال شود؟
اگر به ورزش عالقه ندارید نگران از دست دادن چیزی نباشید ،مسابقات دومینو
هم برگزار خواهد شد در ضمن فضای زیادی هم برای تماشاچیان موجود است تا
در حاشیه مسابقات باروی خود را تشویق کنند.
امروز به فیل کِمپ  phil.kemp@gll.orgایمیل بفرستید تا عالقمندی خود را ثبت
نموده و جای خود را در حمل و نقل رایگان از کنزینگتون شمالی به محل
مسابقات و برگشت رزرو نمائید.

حضور ساکنین آزاد است.

کمیته رهبری:
چهارشنبه  ۱۰اکتبر  ۶:۳۰عصر ،تاالر
شهر کنزینگتون

کمیته تحقیق بازیابی گرنفل:

دوشنبه  ۱۵اکتبر  ۶:۳۰عصر ،تاالر شهر
کنزینگتون

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.
در اولین روز هر ماه ،گروه تحقیق و تفحص گرنفل یک دیدار عمومی در کلیسای
متدیست ناتینگهیل به نشانی  Notting Hill Methodist Church, W11 4AHبرگزار
میکند .اولین جلسه از ساعت  ۴تا  ۳۰:۶عصر دوشنبه  ۱اکتبر خواهد بود.

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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