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بررسیهای زیستمحیطی داخل و اطراف محوطه برج
گرنفل
برای اطمینان خاطر هر چه بیشتر
بازماندگان و ساکنین ،بررسیهای
زیست محیطی بیشتری در درون و
اطراف محوطه برج گرنفل صورت خواهد
گرفت.
این اعالمیه تقریبا همرمان با جلسهای
صادر شد که ماه پیش در هالند پارک
( )Holland Parkمابین گرنفل یونایتد
( )Grenfell Unitedو مردم محل برگزار
شد .آن جلسه برای مردم محل
فرصتی بود تا سواالت خود را درباره
آلودگی احتمالی خاک ناشی از فاجعه
برج گرنفل بپرسند .بیش از  ۳۰۰نفر از
مردم در آن جلسه شرکت کردند و
شورا بیش از  ۱۰۰سوال از مردم
دریافت کرده است.
پاسخ سواالت بتدریج در وبسایت شورا
به نشانی  bit.ly/2yHpSsNدرج
میشود.

وزارت مسکن ،اجتماعات و إدارات
منطقهای ( )MHCLGعملیات انجام
بررسیهای اضافی زیستمحیطی را
رهبری میکند که شامل آزمایش
جامع خاک هم هست .آژانس محیط
زیست کار بر روی تعیین نحوه
نمونهبرداری از خاک برای آزمایش را
شروع کرده است .دولت حدس میزند
که اولین نتایج نمونهبرداریهای اولیه
در بهار  ۲۰۱۹معین شود.
دولت متعهد است که ساکنین محل از
ابتدا تا انتهای بررسیها در جریان کار
خواهند بود .وزارت مسکن ،اجتماعات و
إدارات منطقهای در روزهای آینده ٖ
اطالعات بیشتری ارایه خواهد کرد و
متعهد است بطور مرتب این اطالعات را
به روز کند.
هر سوال دیگری دارید میتوانید به
نشانی ایمیل
healthquestions@rbkc.gov.uk
بفرستید.

در این شماره:
 ۲برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در مرکز اجتماعی The
Curve
 ۳تقویت کسب و کار برای هفته
موسسات
 ۳آغاز به کار پروژههای صندوق
گرین شوتس
 ۳امتحان ورزش جدید سویچ در
وی
وست ِ
مرکز ورزشی ِ
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴گزارش پیشرفت اسکان مجدد
 ۴شانس خود را برای کسب و
کار در بازار درخشان پورتبللو
بیازمایید
 ۴بهداشت و سالمتی گرنفل
 ۴تغییرات در خدمات شبانه

در روز ایدههای تشکیل جامعه قدرتمندتر شرکت کنید
این ماه ،روز ایدهها برگزار
میشود که تمام پیشنهادات و
ایدههای شما را در مورد چگونگی
ساختن جوامعی قدرتمندتر در
کنزینگتون شمالی گرد هم
میآورد.
روز ایدهها که از ساعت ۱۰:۳۰
صبح تا  ۴:۳۰بعدازظهر شنبه ۱۷
نوامبر در مرکز تفریحی کنزینگتون
به نشانی Kensington Leisure
Centre, Silchester Road, W10
 6EXبرگزار میشود به دنبال
مجموعهای از گفتگوهای محلی
در طی شش هفته پیش
برنامهریزی شده .در آن گفتگوها
مهمترین
ساکنین
خواستههایشان را درباره محله
مطرح کردند.
کسانی که در این برنامه شرکت
کنند این شانس را دارند که
بازخورد جامعه را نسبت به
آیا
ببینند
پیشنهاداتشان
دیدگاههایشان به دقت و درست

منعکس شده و هر پیشنهاد دیگری
هم دارند مطرح کنند.
بدنبال دیدار و گفتگو با مردم
کنزینگتون شمالی ،سازمانهای
محلی ،گروهها و انجمنهای
ساکنین ،بیش از  ۵۰۰نظر در شش
موضوع مختلف دریافت کردیم:
 اجتماعات
 تنوع
 بهداشت و سالمتی
 حرفه و فن
 مکانها و فضاها
 زندگی جوانان
در روز ایدهها همه پسندترین طرحها
و پیشنهادات مردم عرضه خواهد
شد و ساکنین فرصت خواهند
داشت تا طرحهایی را که مایلند
جامع عمل بپوشد انتخاب کنند .در
ضمن ،این روز فرصت خوبی است
تا با گروههای مختلف شورا
مستقیما صحبت و دیدگاه خود را با
آنان در میان گذاشت.

ایدهها و پیشنهادات دریافتی پایه و اساس
طرحی خواهند بود که بعدا در همین سال
منتشر خواهد شد .این طرح نحوه تعامل ما
با جامعه و شرکایمان را در پیشبرد آنچه که
شنیدهایم تعیین خواهد کرد.
در طی این روز برنامههای متنوعی مانند
نقاشی روی چهره کودکان ،مسابقه هنری
و نوشیدنی و کیک مجانی برای همه هم
برقرار است.
هنوز هم عالقمندیم دیدگاههای عده هرچه
بیشتری از مردم را بشنویم لذا حتما در این
برنامه شرکت کنید .اگر نمیتوانید در برنامه
روز ایدهها شرکت کنید به وبسایت
 strongercommunities.rbkc.gov.ukسر
زده و نظرات خود را آنجا مطرح کنید و از
پیشنهادات دیگران هم با خبر شوید.
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برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  ۱۲نوامبر
 ۱تا  ۳بعدازظهر – 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 و حمایت کوتاه مدت برای
استفاده کنندگان از خدمات
 ۵تا  ۷عصر – کلوب تکالیف منزل برای
تمام سنین توسط مربی مجرب (حضور
آزاد)
 ۶تا  ۸شب – مهارتهای کاربردی
انگلیسی توسط نوا ( )NOVAبرای رزرو
جا با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶با
کریسی در کرو تماس بگیرید (الزامی).
 ۶:۳۰تا  ۷:۳۰عصر – کالس زومبا توسط
پائوال برای  ۱۸سال به باال (حضور آزاد)
 ۶:۳۰تا  ۷:۴۵عصر – جامبی کارگاه
تریبو س امبا رگا برگزار می کند .شرکت
همه آزاد است (حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۹:۳۰ :صبح تا
 ۱۲ظهر و  ۱۲:۳۰ظهر تا  ۳بعدازظهر

سهشنبه  ۱۳نوامبر
 ۱۰:۳۰صبح تا  ۱۲:۳۰ظهر – کارگاه
رزومه نویسی توسط جاسمین از نوا
( . )NOVAمناسب همه سنین (حضور
آزاد)
 ۱۰صبح تا  ۳بعدازظهر  -کلوب خیاطی
فوزیه – خیاطی ،رفو و بافندگی –
شرکت برای همه آزاد است.
 ۱۰:۳۰صبح تا  ۱۲:۳۰ظهر – مهارتهای
گفتگو و گوش دادن در انگلیسی بعنوان
زبان دوم .برای سطح مبتدی  ۱و مبتدی
بنیاد
تائید
مورد
دوره
–
۲
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
۰۷۴۸۳
با
erincarlstrom@thereader.org.uk
ارین تماس بگیرید .برای همه سطوح.
 ۵تا  ۷عصر – کالس زبان عربی برای
هفت سال به باال (ثبت نام الزم است.
لطفا به  thecurve@rbkc.go.ukایمیل
بفرستید).
محل نگهداری از کودکان ۹:۳۰ :تا
 ۱۱:۳۰صبح و  ۱۲:۳۰ظهر تا  ۳بعدازظهر

چهارشنبه  ۱۴نوامبر

 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – صبح قهوه در کرو
– رایگان و آزاد برای همه برای نوشیدن
قهوه و گفتگو
برای رزرو جا در محل نگهداری اطفال کرو
با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۶۳و یا
ایمیل  thecurve@rbkc.gov.ukتماس
بگیرید.

 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 تربیت فرزند دایره
ایمنی (  )Circle of Securityتوسط توتال
فمیلی کچینگ 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  ۰۷۳۹۷ ۸۷۱ ۸۷۷و یا ایمیل
info@totalfamilycoaching.co.uk
تماس بگیرید.
 ۱۲تا  ۲:۳۰بعدازظهر – کالسهای رایانه
برای مبتدیان توسط نوا ( )NOVAبرای
رزرو جا با شماره تلفن ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶
با کریسی تماس بگیرید( .الزامی)
 ۱:۱۵تا  ۳:۱۵بعدازظهر – جلسه
حمایتی الکل و مواد مخدر (حضور آزاد)
 ۴تا  ۷عصر – گروه دختران نوجوان برای
سنین  ۱۳سال به باال (اجرا توسط لوره
برای بهداشت و سالمتی احساسی و
عاطفی)
 ۶تا  ۷عصر – کالس آزاد سالسای
کوبایی برای مبتدیان و متوسطها (حضور
آزاد)
 ۶تا  ۷عصر – عصر اطالع رسانی به
والدین برای برنامه منهود آکادمی اوربان
رایتس آو پسج () .برای پسران  ۸تا ۱۲
مربیگری،
کارگاهها،
ارائه
ساله.
برنامههای
و
آموزشی
سفرهای
خودآموزشی .برای کسب اطالعات
بیشتر در این برنامه شرکت کنید.
 ۶تا  ۸عصر – مهارتهای کاربردی در
انگلیسی توسط نوا ( .)NOVAبرای رزرو
جا با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶با
کریسی تماس بگیرید( .الزامی)
 ۷تا  ۸عصر – کالس آزاد سالسای
کوبایی برای متوسط ها و پیشرفتهها
(حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا
 ۱۲:۳۰ظهر و  ۱تا  ۵بعدازظهر

پنجشنبه  ۱۵نوامبر

 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)
 ۱۰:۳۰صبح تا  ۱۲:۳۰ظهر – کارگاه
کاریابی توسط جاسمین از نوا (.)NOVA
مناسب ه مه سنین (حضور آزاد)
 ۲تا  ۶بعدازظهر – برنامه وزارت کشور
(هوم آفیس) در مورد مسایل پاسپورت و
مهاجرت (حضور آزاد)

 ۳تا  ۵بعدازظهر – برنامه وان دیجیتال
( ) One Digitalدر کرو .آموزش نحوه
دسترسی و استفاده از اینترنت.
مناسب هر کس با هر توانمندی (حضور
آزاد)
 ۵تا  ۷عصر – کالس زبان عربی برای
هفت سال به باال (ثبت نام الزم است.
لطفا به  thecurve@rbkc.go.ukایمیل
بفرستید).
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا
 ۱۰:۳۰بعدازظهر و  ۲تا  ۳بعدازظهر

جمعه  ۱۶نوامبر
 ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر – زومبینی ،زومبا
برای کودکان (حضور آزاد)
 ۴تا  ۴:۳۰عصر – آموزش تکواندو ،هنر
دفاع شخصی کره ای ،برای کودکان  ۴تا
 ۶ساله (حضور آزاد)
 ۴:۳۰تا  ۵:۳۰عصر – آموزش تکواندو،
برای
هنر دفاع شخصی کرهای،
مبتدیان ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله (حضور
آزاد)
 ۵:۳۰تا  ۶:۳۰عصر – آموزش تکواندو،
هنر دفاع شخصی کره ای ،برای سطح
متوسط ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله (حضور
آزاد)
 ۶:۳۰عصر تا  ۸شب – آموزش تکواندو،
برای
هنر دفاع شخصی کرهای،
نوجوانان و جوانان  ۱۳سال به باال
(حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا ۱۲
ظهر و  ۱۲:۳۰ظهر تا  ۵بعدازظهر

شنبه  ۱۷نوامبر

 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – کالسهای رایانه
برای مبتدیان توسط نوا ( ،)NOVAدوره
شش هفته ای ،برای رزرو جا با شماره
تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶با کریسی
تماس بگیرید( .الزامی)
 ۲تا  ۴بعدازظهر – جامبی کارگاه تریبو
سامبا-رگا برگزار میکند .همه می توانند
شرکت کنند( .حضور آزاد)
 ۲:۳۰تا  ۳:۳۰بعدازظهر – کالس آزاد
سالسای کوبایی برای مبتدیان و
متوسط ها (حضور آزاد)
 ۳:۳۰تا  ۴:۳۰بعدازظهر – کالس آزاد
سالسای کوبایی برای متوسطها و
پیشرفته ها (حضور آزاد)

یکشنبه  ۱۸نوامبر
 ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر – آموزش تکواندو،
برای
هنر دفاع شخصی کرهای،
مبتدیان ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله (حضور
آزاد)
 ۱۲ظهر تا  ۱بعدازظهر – آموزش تکواندو،
هنر دفاع شخصی کره ای ،پیشرفته،
کودکان  ۶تا  ۱۲ساله (حضور آزاد)
 ۱تا  ۳۰:۲بعدازظهر – آموزش تکواندو،
برای
هنر دفاع شخصی کرهای،
نوجوانان و جوانان  ۱۳سال به باال
(حضور آزاد)

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/eventsمراجعه
کنید.
این اطالعات بطور هفتگی توسط مرکز اجتماعی کرو ارائه می شود .برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶
تماس بگیرید.
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تقویت کسب و کار برای هفته
موسسات
آیا در ذهنتان طرحی برای کسب و کار
دارید اما برای بال و پر دادن به آن نیازمند
کمک هستید؟ آیا مایلید به کسب و
کارتان رونق دهید؟ ایدههایتان را با
گروهی از خبرگان فن مطرح کنید تا نحوه
پیشبرد آنها را بیاموزید .آنها میتوانند به
شما در زمینههای زیر ،شما درست و
بدون تعصب راهنمایی میکنند:
 بازاریابی
 مسایل مالی
 شبکههای اجتماعی
 بهینهسازی برای موتورهای جستجو
و محتویات سایت
 مالکیت معنوی
این برنامه رایگان و بصورت حضور آزاد
(بدون وقت قبلی) است .کافیست از
ساعت ۱۱صبح تا  ۴عصر روز چهارشنبه
 ۱۴نوامبر به نشانی 11 Canalside
House, 383 Ladbroke Grove, W10
 5AAمراجعه کنید.
وبسایت
در
را
خود
عالقمندی
 bit.ly/2FcWmRgثبت نمایید.
برای کسب اطالعات بیشتر لطفا با
شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۴۶۰ ۵۰۵۰یا ایمیل
 info@pbc.co.ukتماس گرفته و یا به
وبسایت  pbc.co.ukمراجعه نمایید.

آغاز به کار پروژههای صندوق گرین شوتس
احتماال در شمارههای پیشین این
خبرنامه درباره گرین شوتس
( )Green Shootsخوانده باشید که
صندوقی محلی از طرف بنیاد
کنزینگتون و چلسی است .این
صندوق که برای تشویق و تحقق
ایدههای مربوط به پروژههای
اجتماعی راهاندازی شده است.
این طرح تاکنون برنامهای راهاندازی
کرده برای فعالیتهای میان ترم و
مسابقه آشپزی محلی بین پلیس،
آتش نشانی ،شورا ،اعضای جامعه
و بنیاد وستوی.
تاکنون بیش از ۱۰هزار پوند برای
چنین طرحهایی اعطا شده است.
در ماههای آینده برنامههای مهیج
دیگری هم تدارک دیده شده از
جمله باشگاه باغبانی محلی بانوان

از طرف مرکز زنان مراکشی
الحسنیه ،و یک روز مفرح خانوادگی
از طرف گروه توانمندسازی زنان
اتیوپییایی ،و پروژه فوتبال دختران
 ۷تا  ۱۱ساله که توسط بنیاد
اجتماعی کیو پی آر ()QPR
سازماندهی شده است.
برای اطالع درباره همه پروژههای
اطراف شما که توسط گرین شوتس
تامین سرمایه شدهاند به وبسایت
 bit.ly/2Pe22iFمراجعه کنید.
اگر ایدهای برای پروژهای اجتماعی
در کنزینگتون شمالی در سر دارید،
راهنمای مربوطه و فرم درخواست
را در وبسایت bit.ly/2QoIT9Z
خواهید یافت.

وی
وست ِ
امتحان ورزش جدید سویچ در مرکز ورزشی ِ

اگر جوان و عالقمند به ورزش هستید ممکن
نیست کلوپ جدید ورزشی آزاد جوانان  ۱۴تا
 ۱۹ساله محل در مرکز ورزشی وستویواقع
در Westway Sports & Fitness Centre 1
 Crowthorne Rd, London W10 6RPرا از
دست بدهید .جمعهها از ساعت  ۴تا  ۶عصر،
جوانان میتوانند فعالیتهای ورزشی جدیدی
را امتحان کنند که به منظور به حداکثر
رساندن تفریح و مزایای بهداشتی ورزشهای
چندگانه طراحی شده است.
سویچ ( )Switchشامل اجزایی از فوتبال،
بسکتبال ،نتبال ،والیبال و هندبال است و در
گروههای سه ،پنج یا هفت نفره بازی
میشود .روی زمین بازی  ۲خط سویج وجود
دارد .هنگامیکه از هر کدام از خطها عبور کنید
باید استفاده از دست را به استفاده از پا و یا
برعکس تغییر دهید.

والبال ( )Wallballورزشی ساده و قابل برای تماس با مرکز ورزشی ویتوی
اجرا برای همه است که بازیکنان با کوبیدن میتوانید از شماره تلفن ۸۹۶۹ ۰۹۹۲
توپ با دست به دیوار مقابل امتیاز  ۰۲۰استفاده کنید.
میگیرند .ابن بازی اخیرا بعنوان بازی
رسمی مسابقات ورزشی جهان پذیرفته
شده است و در تالش است تا بعنوان یکی
از ورزشهای المپیک  ۲۰۲۸پذیرفته شود.
هم سویچ و هم والبال ورزشی برای همه
هستند و هدفشان افزایش سالمتی و
تمرکز ،توسعه مهارتهای اجتماعی و
سالمت نسبی همگان است.
بهتر نیست بعد از مدرسه به همراه
دوستان خود بیایید و ببینید کدامیک در
انجام این ورزشهای مهیج بهترین است؟
این جلسات رایگان بوده و نیازی به رزرو
قبلی جا نیست.
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 ۹نوامبر 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 ۰۳۲ ۴۵۳۹با پلیس
متروپولیتان تماس بگیرند.

خیابان گرنفلواک
ارقام این جدول مربوط به  ۸نوامبر  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  ۹:۳۰صبح 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:
سهشنبه  ۲۷نوامبر
شهر کنزینگتون

 ۶:۳۰عصر ،تاالر

مجموع ۲۰۳

در مسکن
اضطراری

در مسکن موقتی

در مسکن دائمی

۳۲

۳۳

۱۳۸

هنوز مسکن دائمی
نپذیرفتهاند

۳

۶

شانس خود را برای کسب و کار در بازرا درخشان پورتبللو بیازمایید
هنوز برای جوانان  ۱۶تا  ۳۰ساله برای تهیه غرفه در بازار با شهرت جهانی پورتبللو مارکت
( )Portobello Marketبه قیمت  ۱۰پوند در روز که روزهای شنبه  ۱دسامبر و یکشنبه ۲
دسامبر برگزار میشود فرصت باقیست.
این برنامه توسط شورای کنزینگتون و چلسی و پروژه نیو یوتکویک ()New Youthquake
حمایت میشود در نظر دارد بازرهای پورتبللو و گلبورن رد ( )Golborne Roadرا در کانون
توجه جوانان قرار دهد و نسل نوینی از طراحان و کارآفرینان را ترغیب نماید.
هزینه  ۱۰پوند در روز در بر گیرنده یک جواز موقت کسب و کار خیابانی ،عضویت روزانه
فدراسیون ملی فعاالن بازارهای خیابانی ،یک چادر ،یک میز و یک صندلی است .از
خوانندگان ،رقاصان ،هنرمندان همه رشتهها دعوت میشود شانس خود را برای کسب
فرصتی برای ارایه هر خود در صحنه نیو یوثکویک آزمایش کنند.
برای کسب اطالعات بیشتر و پرسش درباره نحوه مشارکت ،لطفا به نشانی
 newyouthquake@gmail.comایمیل بفرستید.

بهداشت و سالمتی گرنفل
خدمات بهداشت و سالمتی گرنفل یکی از خدمات رایگان و محرمانه اناچاس برای
کودکان و بزرگساالن آسیبدیده در فاجعه برج گرنفل است .این خدمات مجموعهای
از درمانهای روانشناختی و حمایتهای الزم را ارایه میکنند تا اگر شما یا کودکانتان
استرس شدید عصبی دارید ،نمیتوانید بخوابید ،خاطرات یا تصویرهای آن فاجعه بطور
ناگهانی در برابر چشمتان ظاهر میشود ،یا اضطراب دارید و نگران هستید ،حس
بهتری کسب کنید .شما میتوانید در وبسایت  grenfellwellbeing.comخودتان را
برای این خدمات معرفی کنید.
در صورت نیاز فوری به کمک ،با پزشک خانواده (جیپی) خود تماس گرفته یا به
اورژانس بیمارستان مراجعه کنید.در صورت اضطرار یا برای هر نوع مشکل سالمتی
دیگر ،همیشه با شماره تلفن  ۹۹۹تماس بگیرید.

تغییرات در خدمات شبانه
گروه سیار اناچاس خدمات کلینیکی
هدفمندتری را برای کسانی که
احساس میکنند نیاز به خدمات شبانه
فوری دارند ارایه میکند که شامل یک
سرویس تلفنی اختصاصی خدمات

بهداشت روانی در طول شب است که
در مواردی شامل مراجعه به منزل افراد،
در صورت نیاز ،هم خواهد شد .در
صورتیکه نیاز دارید با کسی صحبت کنید

میتوانید هفت روز هفته از  ۱۰شب تا
 ۷صبح روز بعد با شماره تلفن ۴۳۹۳
 ۰۲۰ ۸۹۶۲با گروه سیار اناچاس تماس
بکیرید.

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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