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طرح نگرانیها درباره آلودگی هوا و خاک در جلسه اجتماع
محلی
دوشنبه  ۲۹اکتبر ،موسسه گرنفل
یونایتد ( )Grenfell Unitedو اجتماع
محلی در هالند پارک ()Holland Park
تشکیل جلسه دادند که به مردم محل
فرصت داد تا سواالت خود را درباره
آلودگی احتمالی خاک و هوا بدنبال
فاجعه برج گرنفل را مطرح کنند.
بیش از  ٣۰۰نفر در این جلسه شرکت
کرده و سواالت خود را از پانلی
پرسیدند که اعضای آن عبارت بودند از:
نمایندگانی از شورا (کانسل) ،اداره
بهداشت عمومی انگلستان ()PHE
اداره علوم دولت ،تیم مستقل اداره
سایت ،و کارشناسان خبره آلودگی
خاک.
انگیزه این جلسه انتشار گزارشی
منتشر نشده از پروفسور آنا اِس ِتک در
رسانهها بود درباره آلودگی احتمالی
خاک بدنبال فاجعه برج گرنفل .در
پاسخ به نگرانی عمومی ،دولت اعالم
کرده که برنامه آزمایش خاک را برای
تشخیص هر گونه آلودکی احتمالی
اجرا میکند.

چند نفر نگرانی خود را درباره وجود
آزبست و انتشار گرد و غبار ناشی از
آواری که در گاراژهای محوطه انبار
شده مطرح کردند .شورا قول داد در
عرض یک هفته به همه سواالت مطرح
شده در جلسه پاسخ داده و از تیم
مستقل اداره سایت بخواهد در اسرع
وقت آوارهای موجود را از محل خارج
سازد.
پرسشها و پاسخهای طرح شده در
جلسه را میتوانید در نشانی اینترنتی
 bit.ly/2yHpSsNمطالعه کنید.
توصیهنامه بهداشتی دولت برای عموم
را میتوانید در نشانی اینترنتی
 bit.ly/2s1UzHzمشاهده نمائید .هر
موردی درباره سالمتی خود دارید با
پزشک خانواده (جیپی) خودتان در
میان بگذارید.
هر سوال یا موردی دارید که فکر
میکنید در این جلسه پاسخ داده نشد
لطفا به نشانی
 healthquestions@rbkc.gov.ukایمیل
کنید.

در این شماره:
 ۲برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در مرکز اجتماعی The
Curve
 ٣جشن اعطای جوایز انجمن
جوانان کنزینگتون و چلسی
 ٣روز ایدهها برای ساخت جوامع
قدرتمندتر
 ٣هفته کسب و کار در راه است
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴گزارش پیشرفت اسکان مجدد
 ۴جلسه پرسش و پاسخ با هیئت
تحقیق و تفحص گرنفل
 ۴نمایشگاه فرصتهای شغلی
 ۴تغییرات در خدمات شبانه

سیاست جدید واگذاری خانههای اجارهای در النکاستر غرب و براملی هاوس
به همه ساکنینی که در در
النکاستر غرب و براملی هاوس
مستاجر هستند نامه فرستادهایم
تا نظرشان را درباره پیشنویس
"برنامه اجاره محلی" جویا شویم.
تاکنون با ساکنین النکاستر غرب و
براملی هاوس همکاری نزدیکی
داشتهایم و نظرات آنها در تهیه
این پیشنویس بکار گرفته شده
است .این برنامه برای ساکنینی
که میخواهند به منزل مناسبتری
در همین محل نقل مکان کنند
مفید خواهد بود.
اکنون مشتاق هستیم نظرات
ساکنین النکاستر غرب و براملی
هاوس را درباره این پیشنویس
بشنویم .متعهد هستیم تا حد
امکان با بیشترین تعداد از
ساکنین مشورت کنیم .در ماه
نوامبر کارگاههایی هم برگزار
خواهد شد.

بزودی تمام خانوارهای واجد شرایط،
یک بسته حاوی اطالعات الزم و یک
پرسشنامه دریافت خواهند کرد.
مدارک این مشاوره را به همراه فرم
آنالین پرسشنامه میتوانید در
وبسایت
www.grenfellsupport.org.uk/hou
 singمشاهده کنید.
مهلت مشاوره روز جمعه  ٣۰نوامبر
خاتمه مییابد.
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برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  ۵نوامبر
 ۱تا  ٣بعدازظهر – دوره  ۱۰هفته ای
مدیریت وزن توسط هلثی هارتس
(  .)Healthy Heartsچهارشنبهها از
ساعت  ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر در کرو نزد
اولیویا ثبت نام کنید یا به نشانی
olivia.bales@healthyhearts.org.uk
ایمیل بفرستید.
 ۲تا  ۴بعدازظهر – گروه تماس
اجتماعی – مشاوره آزاد
 ۵تا  ۷عصر – کلوب تکالیف منزل برای
سنین  ۱۱تا  ۱۸ساله توسط مربی
مجرب (حضور آزاد)
 ۶تا  ۸شب – مهارتهای کاربردی
انگلیسی توسط نوا ( )NOVAبرای رزرو
جا با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸٣۶با
کریسی در کرو تماس بگیرید (الزامی).
 ۶:٣۰تا  ٣۰:۷عصر – کالس زومبا
توسط پائوال برای سنین  ۱۸سال به باال
(حضور آزاد)
 ۶:٣۰تا  ۷:۴۵عصر – جامبی کارگاه
تریبو س امبا رگا برگزار می کند .شرکت
همه آزاد است (حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۹:٣۰ :صبح تا
 ۱۲ظهر و  ۱۲:٣۰ظهر تا  ٣بعدازظهر

سهشنبه  ۶نوامبر
 ۱۰:٣۰صبح تا  ۱۲:٣۰ظهر – کارگاه
رزومه نویسی توسط جاسمین از نوا
( . )NOVAمناسب همه سنین (حضور
آزاد)
 ۱۰صبح تا  ٣بعدازظهر  -کلوب
خیاطی فوزیه –خیاطی ،رفو و بافندگی
– شرکت برای همه آزاد است.
 ۱۰:٣۰صبح تا  ۱۲:٣۰ظهر –
مهارتهای گفتگو و گوش دادن در
انگلیسی بعنوان زبان دوم .برای سطح
مبتدی  ۱و مبتدی  – ۲دوره مورد تائید
بنیاد وست وی(حضور آزاد)
 ۲تا  ۴بعدازظهر – دوره بهداشت و
سالمت اوپنایج (  )OpenAgeبرای
سنین  ۵۰سال به باال .برای رزرو جا با
شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۵۵۹۴با مائوده
تماس بگیرید.
 ۴تا  ۵عصر – گروه مطالعه مشترک
برای کودکان و بزرگساالن .برای کسب
اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۹۷۲۰۲۰
ایمیل
یا
۰۷۴۸٣
با
erincarlstrom@thereader.org.uk
ارین تماس بگیرید .برای همه سطوح.
محل نگهداری از کودکان ۹:٣۰ :تا
 ۱۱:٣۰صبح و  ۱۲:٣۰ظهر تا  ٣بعدازظهر

 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – مهارتهای رایانه
توسط اوپن ایج ( .)OpenAgeبرای
شرکت در تمام جلسات ثبت نام کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر و رزرو جا با
شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۵۵۹۴با مائوده
تماس بگیرید.
 ۱۰تا  ۱۲ظهر – برنامه ترب یت فرزند
دایره ایمنی (  )Circle of Securityتوسط
توتال فمیلی کوچینگ ان پرنتینگ ( Total
 )Family Coaching and Parentingیک
برنامه  ۸هفته ای مبتنی بر رابطه اقدام
فوری برای ایجاد همبستگی بین والدین
و فرزندان .با شماره تلفن ۸۹۶۹ ۵۵۵۴
 ۰۲۰یا  ۰۷٣۹۷ ۸۷۱ ۸۷۷و یا ایمیل
info@totalfamilycoaching.co.uk
تماس بگیرید.
 ٣۰:۱۰صبح تا  ٣۰:۲بعدازظهر – روز
کاریابی در کرو .فرصتی برای آشنایی با
کارفرماها و کسب اطالع درباره
شغلهای موجود و تسهیالت آموزشی
(حضور آزاد)
 ۱۲تا  ۲:٣۰بعدازظهر – کالسهای
رایانه برای مبتدیان توسط نوا ()NOVA
بر ای رزرو جا با شماره تلفن ۹۸٣۶
 ۰۲۰ ۷۲۲۱با کریسی تماس بگیرید.
(الزامی)
 ۱:۱۵تا  ٣:۱۵بعدازظهر – جلسه
حمایتی الکل و مواد مخدر (حضور آزاد)
 ۴تا  ۷عصر – گروه دختران نوجوان
برای سنین  ۱٣سال به باال (اجرا توسط
سالمتی
و
بهداشت
برای
لوره
احساسی و عاطفی)
 ۶تا  ۷عصر – کالس آزاد سالسای
کوبایی برای مبتدیان و متوسطها (حضور
آزاد)
 ۶تا  ۸عصر – مهارتهای کاربردی در
انگلیسی توسط نوا ( .)NOVAبرای رزرو
جا با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸٣۶با
کریسی تماس بگیرید( .الزامی)
 ۷تا  ۸عصر – کالس آزاد سالسای
کوبایی برای متوسط ها و پیشرفتهها
(حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا
 ٣۰:۱۲ظهر و  ۱تا  ۵بعدازظهر

پنجشنبه  ۸نوامبر

 ٣تا  ۵بعدازظهر – برنامه وان دیجیتال
( ) One Digitalدر کرو .آموزش نحوه
دسترسی و استفاده از اینترنت.
مناسب هر کس با هر توانمندی (حضور
آزاد)
محل نگ هداری از کودکان ۱۰ :صبح تا
 ٣۰:۱بعدازظهر و  ۲تا  ٣بعدازظهر

جمعه  ۹نوامبر

 ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر – زومبینی ،زومبا
برای کودکان (حضور آزاد)
 ۴تا  ٣۰:۴عصر – آموزش تکواندو ،هنر
دفاع شخصی کره ای ،برای کودکان  ۴تا
 ۶ساله (حضور آزاد)
 ٣۰:۴تا  ٣۰:۵عصر – آموزش تکواندو،
برای
هنر دفاع شخصی کرهای،
مبتدیان ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله (حضور
آزاد)
 ٣۰:۵تا  ٣۰:۶عصر – آموزش تکواندو،
هنر دفاع شخصی کره ای ،برای سطح
متوسط ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله (حضور
آزاد)
– آموزش
 ٣۰:۶عصر تا  ۸شب
تکواندو ،هنر دفاع شخصی کرهای،
برای نوجوانان و جوانان  ۱٣سال به باال
(حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا ۱۲
ظهر و  ۱۲:٣۰ظهر تا  ۵بعدازظهر

شنبه  ۱۰نوامبر

 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – کالسهای رایانه
برای مبتدیان توسط نوا ( ،)NOVAدوره
شش هفتهای ،برای رزرو جا با شماره
تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸٣۶با کریسی
تماس بگیرید( .الزامی)
 ۲تا  ۴بعدازظهر – جامبی کارگاه تریبو
سامباِ -رگا برگزار میکند .همه می توانند
شرکت کنند( .حضور آزاد)
 ٣۰:۲تا  ٣۰:٣بعدازظهر – کالس آزاد
سالسای کوبایی برای مبتدیان و
متوسط ها (حضور آزاد)
 ٣۰:٣تا  ٣۰:۴بعدازظهر – کالس آزاد
سالسای کوبایی برای متوسطها و
پیشرفته ها (حضور آزاد)

یکشنبه  ۱۱نوامبر
 ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر – آموزش تکواندو،
برای
هنر دفاع شخصی کرهای،
مبتدیان ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله (حضور
آزاد)
 ۱۲ظهر تا  ۱بعدازظهر – آموزش
تکواندو ،هنر دفاع شخصی کرهای،
پیشرفته ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله (حضور
آزاد)
 ۱تا  ٣۰:۲بعدازظهر – آموزش تکواندو،
برای
هنر دفاع شخصی کرهای،
نوجوانان و جوانان  ۱٣سال به باال
(حضور آزاد)

 ۱۰صبح تا  ۴عصر – گروه اسکان
کلریون – جلسات کاریابی برای عموم -
کمک و راهنمایی در مورد تهیه رزومه و
درخواست کار (حضور آزاد)
 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – اوپن ایج
(  )OpenAgeبرنامه "با اعتماد صحبت
کن" را برگزار می کند (حضور آزاد)
چهارشنبه  ۷نوامبر
 ۱۰:٣۰صبح تا  ۱۲:٣۰ظهر – کارگاه
 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – صبح قهوه در کاریابی توسط جاسمین از نوا (.)NOVA
کرو – رایگان و آزاد برای همه برای مناسب همه سنین (حضور آزاد)
 ۲تا  ۶بعدازظهر – برنامه وزارت کشور
نوشیدن قهوه و گفتگو
(هوم آفیس) در مورد مسایل پاسپورت و
مهاجرت (حضور آزاد)
The Curve Community Centre, 10 Bard Road, W10 6TP
برای رزرو جا در محل نگهداری اطفال کرو
با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۶٣و یا برای بعضی از ج لسات باید از قبل جا رزرو نمایید تا جای شما تضمین شود .لذا به نشانی
ایمیل  thecurve@rbkc.gov.ukتماس  thecurve@rbkc.gov.ukایمیل بفرستید و پاسخ رزرو خود را با ایمیل دریافت کنید.
بگیرید.
برای لیست کامل رویدادها به وبسایت grenfellsupport.org.uk/thecurve/events
مراجعه کنید.
این اطالعات بطور هفتگی توسط مرکز اجتماعی کرو ارائه می شود .برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸٣۶
تماس بگیرید.

2

 ۲نوامبر ۲۰۱۸

اخبار حمایت از گرنفل

جشن اعطای جوایز انجمن جوانان کنزینگتون و چلسی
به مسیری که جوانان تاکنون طی
انجمن جوانان اِپیک سیآیسی
( )Epic CIC Youth Forumمراسم کردهاند ،دستآوردهای آنان را به
رسمیت خواهد شناخت و برای
ساالنه جوایز آپولوی ( Apollo
همه دستاندرکاران خاطرات
 )Awardsخود را برای تالشها و
دستآوردهای چشمگیر در تعامل خوشی خواهد ساخت.
در ضمن در این برنامه اجراهای
با جوانان بارو برگزار میکند .این
مختلف ،سخنرانی ،و داستانهای
مراسم آزاد و رایگان از ساعت ۶
مصور (ویدیویی) از جوانان هم
عصر روز جمعه  ۹نوامبر در محل
خواهیم داشت .عالوه بر این
تابرنکل به نشانی The
امسال ،در این مراسم برندگان
 Tabernacle, W11 2AYبرگزار
مسابقات جوانان نیز حضور داشته و
میشود .رای شرکت در مراسم
افتخارات ورزشی آنها مورد تقدیر
لطفا ثبت نام کنید.
قرار خواهد گرفت.
این مراسم فرصتی است برای
برای کسب اطالعات بیشتر یا در
ارج نهادن به دستآوردها،
صورت تمایل برای شرکت در
پیشرفتها و تالش جوانان و
مراسم با ایمیل
دیگرانی که در کل باروی کنزینگون
 ace@epiccic.org.ukیا شماره
و چلسی برای جوانان فعالیت
تلفن  ۰۲۰ ۷۹٣۸ ۸۰۲۲تماس
میکنند.
بگیرید .نشانی وبسایت:
در
جایزه
کسب
نامزدهای
همه
epiccic.org.uk/apollo-awards
این بارو یا زندگی میکنند ،یا
درس میخوانند ،یا کار میکنند،
و یا از خدمات جوانان این بارو
استفاده میکنند.
اِپیک سیآیسی باور دارد
خاطرات مثبت از کودکی میتواند
به اعتماد بنفس جوانان شکل
دهد و برای ساختن آیندهای پایدار
مفید باشد .برای همین خاطر
است که تِم مراسم این هفته
جوایز آپولو "خاطرات" است .این
برنامه نگاهی خواهد انداخت

هفته کسب و کار در راه است
از روز  ۱۲نوامبر مجموعهای از برنامههای آزاد
و رایگان با هدف ایجاد فرصت برای تسه
روابط تجاری برای کسب و کارهای محلی
برگزار خواهد شد .این برنامه که توسط شورا
برنامهریزی شده و هفته کسب و کار نامیده
شده فرصتی است برای همراهی با
کارآفرینان ،پیشهوران ،شرکتهای نوپا
(استارتآپ) و حتی کسب و کاریهای کوچک
جاافتاده در بارو.
برنامههای هفته که در  ۱۶نوامبر خاتمه
مییابد شامل یک دوره راهاندازی کسب و
کار دو طرفه ،سمینار تهیه طرح برای کسب و
کار جدید ،جلسات تمرینی تک به تک ،و
تبادل دانستهها با هیئتی متشکل از خبرگان
کسب و کار میباشد.
رزرو جا از طریق وبسایت
www.rbkcenterpriseweek.com
کسب و کارهای جا افتاده محلی که در این
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از ساعت  ٣۰:۱۰صبح تا  ٣۰:۴بعدازظهر شنبه ۱۷
نوامبر مراسم روز ایدهها را در مرکز تفریحی
کنزینگتون به نشانی Kensington Leisure
 Centre, Silchester Road, W10 6EXبرگزار
خواهیم کرد .کسانی که در این برنامه مشارکت
کردهاند خواهند توانست در این روز به نظرات و
پیشنهادات نظر انداخته و ببینند آیا دیدگاههایشان
بدرستی منعکس شده یا خبر و هر پیشنهاد
دیگری هم دارند مطرح کنند.
سپس همه مطالبی را که با ما در میان
گذاشتهاید با هم تلفیق کرده و برنامهای برای
عملی کردن آنها تهیه میکنیم .و گامهایی را که
برای انجام آن الزم است تعیین میکنیم تا زندگی
ساکنین کنزینگتون شمالی بهتر شود.
تاکنون پیشنهادات خیلی خوبی در رابطه با
کارهای الزم برای هر چه قویتر کردن اجتماعات
کنزینگتون شمالی دریافت کردهایم.
از یافتن راههای بهتری برای تامین نیازهای شما
در رابطه با فضاهای مناسب فعالیتهای اجتماعی
در محدوده امکانات گرفته تا اطمینان از آگهی
مناسب فرصتهای کارآموزی محلی؛ شما به
صراحت درباره آنچه که فکر میکنید مفید است
سخن گفتهاید.
هنوز هم مشتاق هستیم از تعداد هر چه
بیشتری از شما بشنویم لذا خواهش میکنیم در
این برنامه شرکت کرده و نظرات خود را با ما در
میان بگذارید .اگر امکان شرکت در برنامه روز
ایدهها را ندارید میتوانید از وبسایت
 strongercommunities.rbkc.gov.ukبازدید کنید.

رویدادهای اولین روز:
بهینهسازی طرح ارتقا
 ۹تا  ۱۱صبح ،کنزینگتون کریِیتس،
Kensington Creates, 1 Silchester Rd,
W10 6SB
دوره راهاندازی کسب و کار
 ۱۰صبح تا  ۴عصر ،پورتبللو بیزینس سنتر،
Portobello Business
Centre, 6-7
Canalside House, 383 Ladbroke Grove,
W10 5AA
زندگیآفرین :بهترین نمود خود باشید
 ۵تا  ۶عصر ،کتابخانه مرکزی کنزینگتون
Kensington
Central
Library,
12
Phillimore Walk, W8 7RX
در قالب هفته کارآفرینی ،برنامههای مشابهی
در سرتاسر لندن و در همه دنیا برگزار خواهند
شد.
برای کسب اطالعات بیشتر و رزرو جا به
وبسایت www.rbkcenterpriseweek.com
مراجعه کنید.
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 ۲نوامبر ۲۰۱۸

اخبار حمایت از گرنفل

خدمات حمایتی موجود

گزارش پیشرفت اسکان مجدد برج گرنفل و

افرادی که میخواهند با پلیس در رابطه با
تحقیقات آتشسوزی صحبت کنند لطفا با
شماره تلفن  ۰۸۰۰ ۰٣۲ ۴۵٣۹با پلیس
متروپولیتان تماس بگیرند.

خیابان گرنفلواک
ارقام این جدول مربوط به  ۱نوامبر  ۲۰۱۸هست.

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  ۹:٣۰صبح 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
حضور ساکنین آزاد است.

کمیته تحقیق بازیابی گرنفل:
سهشنبه  ۲۷نوامبر
شهر کنزینگتون

 ۶:٣۰عصر ،تاالر

مجموع ۲۰٣

در مسکن
اضطراری

در مسکن موقتی

در مسکن دائمی

٣۲

٣۵

۱٣۶

هنوز مسکن دائمی
نپذیرفتهاند

۷

٣

جلسه پرسش و پاسخ با هیئت تحقیق و تفحص گرنفل
دوشنبه  ۵نوامبر از ساعت  ۴تا  ٣۰:۶عصر،
هسئت تحقیق و تفحص گرنفل جلسه پرسش و
پاسخی را در کلیسای مندیست ناتینگهیل به
نشانی Notting Hill Methodist Church, W11
 4AHبرگزار میکند .اگر درباره فرایند تحقیق و
تفحص سوالی دارید این بهترین فرصت برای طرح
آن و شنیدن مستقیم پاسخ هیئت است.
اگر امکان شرکت ر جلسه را ندارید لطفا با
هسئت تماس بگیرید چون ممکن است بتوانند
برنامهای برای زمانی دیگر تنظیم کنند تا افراد یا
گروههایی حضورا یا با تلفن در آن شرکت کنند.
برای تماس با هیئت تحقیق و تفحص از ایمیل
contact@grenfelltowerinquiry.org.uk

یا شماره تلفنهای  ۰۸۰۰ ۱۲۱ ۴۲۸۲و یا ٣۵۸٣
 ۰۲۰ ۷۸۴۲استفاده کنید .برای دریافت آخرین
خبرها درباهر فعالیت آنها ،حساب تویتری
 @GrenfellInquiryرا در تویتر دنبال کنید.
اگر حس میکنید الزم است درباره هر چیزی
مربوط به بهداشت و سالمتی عاطفی خود
صحبت کنید ،پرسنل اناچاس و هستیا در کنار
جلسه پرسش و پاسخ حضور خواهند داشت.
وبسایت
طریق
از
ضمن
در
 www.grenfellwellbeing.comهم میتوانید
خودتان را برای دریافت خدمات معرفی کنید .برای
کسب اطالعات بیشتر با تلفن ۰۲۰ ۸۶٣۷ ۶۲۷۹
تماس بگیرید.

نمایشگاه فرصتهای شغلی
آیا دنبال کار میگردید؟ ممکن است
نمایشگاه کاریابی در روز  ۷نوامبر شغل
مورد نظر شما را داشته باشد.
مجموعهای از کارفرمایان که دنبال نیروی کار
هستند در این نمایشگاه حضور خواهند
داشت از جمله :آتشنشانی لندن،
اناچاس ،لیدل ( ،),Lidlآنست برگرز
( ،)Honest Burgersو مرزبانی.

این نمایشگاه که توسط مرکز اجتماعی کرو
و وزارت کار و مستمری هماهنگ شده از
ساعت  ٣۰:۱۰صبح تا  ٣۰:۲بعدازظهر در
کرو به نشانی The Curve Community
 Centre, 10 Bard Road, W10 6TPبرپا
خواهد بود.
زمان ٣۰:۱۰ :صبح تا  ٣۰:۲بعدازظهر
پذیرایی مختصری هم تدارک دیده شده

تغییرات در خدمات شبانه
اناچ اس خدمات کلینیکی هدفمندتری را برای کسانی که نیاز به خدمات شبانه فوری دارند ارایه میکند .امیدواریم تعداد کمی که
از این خدمات در کلیسای متدیست ناتینگهیل استفاده می کردند مزایای خدمات تداوم یافته را که توسط گروه سیار اناچاس
ارائه میشود حس کنند که ش امل یک سرویس تلفنی خدمات بهداشت روانی در طول شب است که در مواردی شامل مراجعه
به منزل افراد ،در صورت نیاز ،هم خواهد شد .در صور نیاز به استفاده از این خدمات میتوانید هفت روز هفته از  ۱۰شب تا  ۷صبح
روز بعد با شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۴٣۹٣با گروه سیار اناچاس تماس بکیرید.
از استفاده کنندگان این خدمات درخواست میشود نظرسنجی را که در نشانی اینترنتی  bit.ly/2ErWRqiدر دسترس است
تکمیل نمایند تا اناچ اس نسبت به نوع خدمات مورد نیاز آگاهی بیشتری داشته باشد.
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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