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در این شماره:
 ۲برنامهها و فعالیتهای عرضه شده
در مرکز اجتماعی The Curve
 ۳اجرای پروژههای اجتماعی توسط
گرین شوتس
 ۳گام اول را برای زندگی سالمتر
بردارید
 ۳جلسه کمیته تفحص در بازسازی
گرنفل در هفته آینده
 ۳تذکر :تمرین اطفا حریق در محوطه
گرنفل
 ۴گزارش پیشرفت اسکان مجدد
 ۴تجلیل سیلور ساندی از ساکنین
سالمند بارو
 ۴تغییرات در خدمات شبانه

شکوفایی ماکسیال با کاشیکاری جدید

موزائیک جدیدی که متشکل از درهای
بطریهای پالستیکی در کنزینگتون
شمالی ساخته شده و بانیان آن در
آکاوا فالریش ( )ACAVA Flourishاز
همه دعوت میکنند تا از این موزائیک
بازدید کنند.
آکاوا (انجمن توسعه فرهنگی از طریق
هنرهای تجسمی) میزبان مراسم
بزرگ افتتاحیه این پروژه تکمیل شده
است که روز سهشنبه  ۱۶اکتبر از
ساعت  ۴تا  ۶عصر در ماکسیال

استودیوز به نشانی Maxilla Studios,
 W10 6NQ 4 Maxilla Walk,برگزار
خواهد شد.
افراد زیادی با جمعآوری بیش از ۴۰هزار
در بطری در تکمیل این پروژه مشارکت
کردند که زینتبخش یکی از مراکز
اصلی کنزینگتون شمالی خواهد بود.
هر هفته افراد داوطلب به کافهها و
رستورانها ،مراکز تجاری و مدارس
میرفتند تا درب بطری جمع کنند و
سپس آنها را بر اساس رنگ مرتب کرده

و در ساخت این اثر هنری کمک
میکردند .تومومی یوشیدا ،هنرمند
کاشیکاری محل ،در تمام مراحل این
پروژه ،از آغاز تا پایان ،بر اجرای آن نظارت
داشت.
در این مراسم شرکت کنید تا ببینید
چگونه این گره از ظایعات وپالستیکی،
اثرث هنری خلق کرده است.

بازدید از کرو به مناسبت روز جهانی بهداشت روانی
چهارشنبه این هفته ۱۰ ،اکتبر ،مصادف
با روز جهانی بهداشت روانی بود.
چالش "اشکالی نداره حالت خوب
نباشه" ( )#OKnottofeelOKاز مرکز
اجتماعی کرو در کنزینگتون شمالی
بازدید کرد تا دریابد که آنها چگونه شعار
امسال مبنی بر "جوانان و بهداشت
روانی در دنیای در حال تغییر" را اجرا
میکنند .در حین بازدید ،پرسنل کرو
درباره احساس خود از نقشی که کرو
در جامعه ایفا میکند توضیح دادند و
خدماتی را که ارایه میدهند
برشمردند.

خانوادهها و افراد کنزینگتون شمالی
تامین میکند.

مسایل به وبسایت oknottofeelok.org
سر بزنید.

گروه حمایتی وان که در کرو حضور
داشته و به دختران  ۱۳سال به باال
خدمات عاطفی و بالینی ارایه میکند
هر چهارشنبه از ساعت  ۴تا ۷
بعدازظهر دایر است.

برای اطالعات بیشتر درباره کرو لطفا به
وبسایت
grenfellsupport.org.uk/thecurve
مراجعه کنید و و برنامه کامل رویدادهای
هفته آینده را که در صفحه دوم همین
خبرنامه آمده آنجا ببینید.

اگر ساکن کنزینگتون و چلسی هستید
و مشکل احساسی و عاطفی دارید
کمک برای شما فراهم است .هر سنی
داشته باشید برای دسترسی به
راهنمایی و کمک درباره مجموعهای از

فیلمی را که از دیدار کارزار "اشکالی
نداره حالت خوب نباشه" تهیه کردهایم
در صفحه فیسبوک
 facebook.com/oknottofeelokتماشا
کنید.
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اخبار حمایت از گرنفل

برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  15اکتبر

چهارشنبه  17اکتبر

 ۱تا  ۳بعدازظهر – کالس کنترل وزن هلثی
برای
)Healthy
( Hearts
هارتس
بزرگساالن ،بمدت ده هفته – چهارشنبهها
از ساعت  ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر نزد اولیویا در
کرو ثبت نام کنید یا به نشانی
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 ُنوا .) .رزرو جا الزامی
است .با تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶با کریسی
تماس بگیرید.
 ۶:۳۰تا  ۷:۳۰زومبا با پائوال برای  ۱۸سال
به باال (حضور آزاد)
 ۶:۳۰تا  ۷:۴۵عصر – جامبی کارگاه تریبو
یامبا برگزار می کند .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
نا م 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 Securityتوسط
توتال فمیلی کوچینگ ان پرنتینگ ( Total
 )Family Coaching and Parentingبرای
ایمیل
با
نام
ثبت
یا
info@totalfamilycoaching.co.uk
شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۹ ۵۵۵۴یا ۸۷۷
 ۰۷۳۹۷ ۸۷۱تماس بگیرید.
 ۱۲تا  ۲:۳۰بعدازظهر – کالس
انفورماتیک برای مبتدیان توسط ُنوا –
برای رزرو جا با شماره تلفن ۷۲۲۱ ۹۸۳۶
 ۰۲۰با 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)

سهشنبه  16اکتبر
 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.

پنجشنبه  18اکتبر
 ۱۰صبح تا  ۴بعدازظهر – گروه اسکان
کلَریون – جلسات کاریابی .حضور برای
همه آزاد برای کمک در کاریاب ،تکمیل فرم
استخدام و تهیه رزومه (حضور آزاد)
 ۱۰:۳۰تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر – کارگاه
کاریابی به همراه جاسمین از NOVA
(همه سنین  -حضور آزاد)
 ۱۱:۳۰صبح 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 مسا یل گذرنامه و
مهاجرت (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 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 19اکتبر
 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 ۱۸
سال ،کالسی برای مبتدیان
(حضور آزاد)

شنبه  20اکتبر

 ۱۱صبح تا  ۱بعدازظهر –
کالسهای رایانه برای مبتدیان
توسط نوا ( )NOVAدوره شش
هفته ای .برای رزرو جا با شماره
با
تلفن ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶
کریسی 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 موسیقی توسط ماس.
ماس متخصص ساخت ریتم،
ترانه سرایی ،ضبط آهنگ و
مهارتهای اجرای زنده است.
(حضور آزاد)
 ۳تا  ۵بعدازظهر – باشگاه
جوانان مرکز اجتماعی اّبی و
همکاران .بازی ،ارایه خدمات
بهداشت عاطفی و احساسی و
غیره در کل روز (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 جلسات 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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اخبار حمایت از گرنفل
اجرای پروژههای اجتماعی
توسط گرین شوتس
اخیرا بنیاد کنزینگتون و چلسی
( )K&C Foundationپروژه جدیدی
راهاندازی کرده تحت عنوان گرین
شوتس ( )Green Shootsکه در قالب
صندوق توسعه گرنفل به کسب و
کارهای فعال در بارو وامهای  ۲۵۰تا
 ۱۰۰۰پوندی میدهد.
برای این پروژه ۵۰هزار پوند اختصاص
داده شده استکه به گروهها و
سازمانهایی که از طریق بنیاد
کنزینگتون و چلسی درخواست دهند
داده میشود.
پروژههایی که قرار است بنیاد
کنزینگتون و چلسی از این طریق
کمک کند پروژههای کوچک و مقطعی
هستند که شادی و امید را به جامعه
به ارمغان میآورند.

 ۱۲اکتبر ۲۰۱۸

برای مثال یک دستگاه ورزشی جدید ،ارایه درخواست وام گرین شوتس
فرصت هست .همه پروژهها باید
یک برنامه خیابانی ،یک پیکنیک
چگونگی بهرمندی کنزینگتون شمالی
اجتماعی ،یا کاشتن یک فضای سبز
را از آن پروژه نشان دهند .اطالعات
اجتماعی.
اگر عضو یکی از انجمنهای ساکنین ،بیشتر و فرم درخواست وام را
میتوانید در وبسایت بنیاد کنزینگتون
مدارس ،داوطلبان ،گروه یا
و چلسی به نشانی
سازمانهای محلی کنزینگتون و
thekandcfoundation.com/latest/green-shoots
چلسی هستید و برای پروژهای نیاز
بیابید.
به کمک مالی دارید هنوز برای

گام اول را برای زندگی سالمتر بردارید

در روز تغذیه مرکز کلمنت جیمز راههای زندگی سالمتر را بیاموزید .این
بعدازظهر سرشار از غرفهها و کارگاههای تعاملی که از ساعت  ۱:۳۰تا
 ۵بعدازظهر پنجشنبه  ۱۸اکتبر برگزار میشود چگونگی بهتر زیستن از
طریق آمادهسازی و صرف غذا را به شما نشان خواهد داد .کافیست در
موعد مقرر به مرکز کلمنت جیمز واقع در ClementJames Centre, 95
 Sirdar Road, London, W11 4EQبیائید.
سه جلسه بحث و گفتگو با حضور متخصصان معروف در زمینههای زیر
برگزار خواهد شد:
 اضطراب ناشی از تغذیه چگونه غذا سالم و کم خرج بخوریم تغذیه چطور میتواند بهداشت شما رامتحول کرده و اعتماد بنفستان را هم
افزایش دهد
در ضمن شش غرفه تعاملی هم خواهد
بود تا یادگیری فعال تغذیه سالم را بین
شما ترغیب کند .کیک و قهوه هم سرو
خواهد شد.
این کارگاه هم برای خانوادهها و هم برای
افراد تنها مناسب است .پس چه بهتر که
همراه خانواده بیایید تا تغذیه همه سالم
باشند.

جلسه کمیته تفحص در
بازسازی گرنفل در هفته
آینده

جلسه بعدی کمیته تفحص در
بازسازی گرنفل ساعت  ۶:۳۰عصر روز
دوشنبه  ۱۵اکتبر در سالن کوچک تاالر
شهر کنزینگتون ( Kensington Town
 )Hallبرگزار خواهد شد.
حضور در این جلسه برای عموم آزاد
است و مطالب مربوط به جلسه را
میتوانید در نشانی اینترنتی
 bit.ly/2yy9gCLبیابید.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره
کمیته تفحص از بازسازی گرنفل به
نشانی اینترنتی bit.ly/2Oi6ZWZ
مراجعه نمایید.

تذکر :تمرین اطفا حریق در محوطه گرنفل
بین  ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر سهشنبه  ۲۳اکتبر ،در محوطه برج
گرنفل تمرین اطفای حریق برگزار میشود .این یک تمرین
عادی است و برای اطمینان از ایمنی کارکنان محوطه
طراحی شده است .هیچ ارتباطی با هبچ مسئلهای در
برج که کماکان تحت کنترل بوده و پایدار است ندارد.

ممکن است صدای آژیر بشنوید و کارکنان محوطه را ببینید
که شدیدا مشغول تخلیه و مونتاژ وسایل هستند.
پیشاپیش گروه مدیریت محوطه بابت مزاحمتهای ایجاد
شده پوزش میطلبد.
مردم محل الزم نیست هیچ کاری بکنند.
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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.

 ۱۲اکتبر ۲۰۱۸

گزارش پیشرفت اسکان مجدد
برج گرنفل و خیابان گرنفلواک
این ارقام مربوط به  ۱۱اکتبر  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 ۸
شب دایر است.
سواالت مربوط به صدور پاسپورت
المثنی ،ویزا و مهاجرت بریتانیا :لطفا با
تلفن مشاوره  ۲۴ساعته ۰۳۰۰ ۳۰۳ ۲۸۳۲
تماس 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.

مجموع ۲۰۴
هنوز مسکن دائمی
نپذیرفتهاند

در مسکن
اضطراری

در مسکن
موقتی

در مسکن دائمی

۳۹

۳۵

۱۳۰

۵

۹

تجلیل سیلور ساندی از ساکنین سالمند بارو
هفته پیش در قالب برنامههای سیلور
ساندی ( )Silver Sundayاز ساکنین
سالمند کنزینگتون و چلسی تجلیل
شد .در یکی از کارگاهها ساکنین سبز
انگشت با کاشت گل و گیاه زیبایی و
طبیعت را به خانهها و باغچههایشان
آوردند .برای کسانی که خوش بودن را
به باغبانی ترجیح میدهند کارگاه وان
حمام تشکیل شد تا مواد مد نظر خود را
که برای حمام الزم دارند بسازند.

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.
تغییرات در خدمات شبانه

اگر شما یا یکی از آشنایان سالخورده
شما نتوانست در برنامه سیلور ساندی
امسال شرکت کند سال آینده همین
زمان حتما منتظر بروشور سیلور ساندی
باشید تا از بتوانید از همه انواع
برنامههای عرضه شده شامل کارگاهها،
روزهای گردش ،دورهمیهای اجتماعی
که برای ساکنین سالخورده کنزینگتون و
چلسی تدارک دیده میشود بهرمند
شوید.
تمام درخواستهای مربوط به سیلور
ساندی توسط موسسه اوپن اِیج ()
تنظیم میشود .برای تماس با اوپن اِیج
از شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۵۵۰۰و یا
نشانی ایمیل
silversunday@openage.org.uk
استفاده کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره
برنامه سیلور ساندی در باروی
کنزینگتون و چلسی لطفا به وبسایت
باروی سلطنتی کنزینگتون و چلسی به
rbkc.gov.uk/silver-sunday
نشانی
مراجعه نمایید.

کمیته تحقیق بازیابی گرنفل:
از روز جمعه  ۲۶اکتبر  ،۲۰۱۸خدمات شبانه سرویس تلفنی خدمات بهداشت روانی در طول
دیگر در کلیسای متدیست ناتینگهیل ارایه شب است که در مواردی شامل مراجعه به
دوشنبه  ۱۵اکتبر  ۶:۳۰عصر ،تاالر شهر
نخواهد شد .در آینده اناچاس خدمات کلینیکی منزل افراد ،در صورت نیاز ،هم خواهد شد.
کنزینگتون
هدفمندتری را برای کسانی که نیاز به خدمات وضعیت تعداد کمی که هنوز از این خدمات به
شبانه دارند ارایه خواهد کرد که شامل یک شکل کنونی آن استفاده میکنند مورد بازبینی
کل شورا:
سرویس تلفنی خدمات بهداشت روانی در طول مجدد قرار خواهند گرفت.
تاالر
عصر
۶:۳۰
اکتبر
۱۷
چهارشنبه
شب است که در مواردی شامل مراجعه به میتوان با شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۴۳۹۳با
کنزینگتون
شهر
منزل افراد ،در صورت نیاز ،هم خواهد شد .گروه سیار اناچاس تماس گرفت (هفت روز
وضعیت تعداد کمی که هنوز از این خدمات به هفته از  ۹صبح تا  ۸شب).
شکل کنونی آن استفاده میکنند مورد بازبینی برای خدمات اضطراری بهداشت و سالمت،
دنبال کنید:
لطفا ما
خواهندبرای
قرار است.
مجددتهیه
این خبرنامه به زبانهای انگلیسی و عربی هم قابل
ساعت شبانهروز و هفت روز
توانید رادر ۲۴
دریافت مرتب آخرین اخبارمی
گرفت.
grenfellresponse.org.ukتماس
هفته با شماره تلفن ۰۸۰۰ ۰۲۳۴ ۶۵۰
facebook.com/grenfellsupport
@grenfellsupport
بگیرید.
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