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در این شماره:

پیدایش گلبرگی جدید در کاشیکاری محل

 ۲برنامهها و فعالیتهای عرضه شده
در مرکز اجتماعی The Curve
 ۳پاسخ به سواالت مطرح شده در
دیدار گرنفل یونایتد
 ۳آیا میشود زندگی را با انجام
کاری گذراند که عاشقش هستید؟
 ۳ارائه شهادت  KCTMOو  RBKCدر
جلسات تحقیق و تفحص گرنفل
شغل بعدی شما در گروه محله
النکاستر غرب
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴گزارش پیشرفت اسکان مجدد
 ۴تیم راگبی ژاپن در کنزینگتون
 ۴عرضه آنالین صدها ایده برای
جوامع قدرتمندتر
 ۴تغییرات در خدمات شبانه

پنجمین گلبرگ کاشیکاری اجتماعی
یادواره گرنفل در پایه برج گرنفل هم
نصب شد .این کاشیکاری پروژهای
است که آکاوا ( )ACAVAبا مشارکت
مرکز میراث فرهنگ اسالمی المنار
هدایت میکند .این گلبرگ که توسط
پرسنل و اعضای کلیسای متدیست
ناتینگهیل ساخته شده ،حاوی کلمه
انتخابی آنها" ،احترام" ()Respect
است.
گلبرگ ماه آینده توسط آتشنشانان
کنزینگتون شمالی ،که اکثرشان جزو
اولین کسانی بودند که در  ۱۴ژوئن
پارسال سر صحنه آتشسوزی حاضر

شدند ،ساخته خواهد شد.
آتشنشانان کلمه "شهامت"
( )Courageرا انتخاب کردهاند.
وقتی کار نصب این گلبرگ تمام شود
پیشرفت این پروژه ،که مورد احترام
همه است ،به نیمه رسیده است.
گروه مسئول این برنامه در آکاوا،
جلسات توجیه عمومی را در رابطه با
نیمه دیگر کاشیکاری در خیابان
ب ِلچین ِدن ( )Blechynden Streetبرگزار
خواهد کرد که تاریخهای مربوطه بعدا
اعالم خواهد شد .ساکنین محل به
این جلسات دعوت خواهد شد تا
مقداری از تکههای کاشیکاری را

شخصا نصب کنند .تازهترین خبرها
درباره این پروژه را میتوانید در صفحه
تویتر آکاوا  @ACAVAFlourishبه
نشانی
www.twitter.com/acavaflourish
دنبال کنید.
برای اطالع از فرصتهای ابتکاری که
توسط آکاوا در این محل ارایه
میشود ،از جمله تاریخهای
گردهمایی محلی برای پروژه
کاشیکاری به نشانی
 LNash@acava.orgایمیل فرستاده و
بخواهید شما را به لیست گیرندگان
خود اضافه کنند.

دعوت از مردم کنزینگتون شمالی برای شرکت در کلینیکهای محلی
در فاجعه برج گرنفل آسیبدیدهاند و
این ماه ،اناچاس کلینیکهای
سرپایی برای مراجعه آزاد مردم را در رابطه با سالمتی خود نگرانند
ترغیب میکند تا در این کلینیکها
در هالند پارک هیلتون ( Holland
 )Park Hiltonبرگزار میکند تا هر شرکت کنند.
در این کلینیکها اهمیت ویژهای به
کس که در رابطه با آلودگی
تنفس و بهداشت و سالمت کودکان
احتمالی خاک در اطراف برج
گرنفل سوالی دارد در این کلینیک داده خواهد شد و متخصصین طب
اطفال هم حضور خواهند داشت.
مطرح کند.
کلینکهای سرپایی بهداشتی در
در پاسخ به افزایش نگرانیهای
تاریخهای زیر تشکیل خواهند شد:
مردم کنزینگتون شمالی ،گروه
دوشنبه  ۱۹نوامبر از  ۶:۳۰تا ۸:۳۰
کمیسیون کلینیکی غرب لندن
عصر در هتل هیلتون به نشانی
(که برای خدمات اناچاس
تصمیمگیری میکند) افرادی را که Hilton Hotel, 179-199, Holland

Park Avenue, W11 4UL
چهارشنبه  ۲۸نوامبر از  ۶:۳۰تا  ۸:۳۰عصر
در هتل هیلتون به نشانی Hilton Hotel,
179-199, Holland Park Avenue, W11
4UL
در این بین ،اگر شما یا کسی که شما
میشناسید نگران سالمتی خود هستید،
لطفا به آنها بگوئید با پزشک خانواده
(جیپی) خود یا شماره  ۱۱۱با اناچاس
تماس بگیرند تا وقت مالقات بگیرند.
عالوه بر این ،برای کسب اطالعات بیشتر
درباره این خدمات میتوانید به وبسایت
 www.grenfell.nhs.ukمراجعه کنید.
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اخبار حمایت از گرنفل

برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  ۱۹نوامبر
 ۱۰صبح تا  ۲بعدازظهر – نمایشگاه
توسط
برگزاری
سریع.
استخدام
موسسات الو الندن ورکینگ ( Love
ناتینگهیل
،)London
Working
ج نِسیس (  ،)Notting Hill Genesisو
باروی سلطنتی کنزینگتون و چلسی در
این نمایشگاه تعدادی از سازمانهایی که
می تواتنند در استخدام به شما کمک
کنند خواهید دید .برای کسب اطالعات
نشانی
به
بیشتر

lovelondonworking@myclarionhousing.c
 omایمیل بفرستید.

 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.ukایمیل
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 کر و 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  ۲۰نوامبر

 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
 erincarlstrom@thereader.org.ukبا 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  ۲۱نوامبر
 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – صبح قهوه در کرو
– رایگان و آزاد برای همه برای نوشیدن
قهوه و گفتگو
 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
ُکچینگ ان پ َِرنتینگ ( Total
َفمیلی
 )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  ۸عصر – مهارتهای کاربردی در
انگلیسی توسط نوا ( .)NOVAبرای رزرو
جا با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶با
کریسی تماس بگیرید( .الزامی)
 ۶تا  ۷عصر – کالس آزاد سالسای
کوبایی برای مبتدیان و متوسطها (حضور
آزاد)
 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

(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  ۲۳نوامبر
 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  ۲۴نوامبر
 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
سامباِ -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)

پنجشنبه  ۲۲نوامبر
 ۱۰صبح تا  ۴عصر – گروه اسکان کلریون یکشنبه  ۲۵نوامبر
– 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 همه سنین (حضور آزاد)
 ۲تا  ۶بعدازظهر – برنامه وزارت کشور

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

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/eventsمراجعه کنید.

برای رزرو جا در محل نگهداری اطفال کرو
با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۶۳و یا
ایمیل  thecurve@rbkc.gov.ukتماس
بگیرید.
این اطالعات بطور هفتگی توسط مرکز اجتماعی کرو ارائه می شود .برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶
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تماس بگیرید.

اخبار حمایت از گرنفل

پاسخ به سواالت مطرح
شده در دیدار گرنفل
یونایتد
هفته قبل شورا (کانسل)
پاسخهای دیگری هم برای
سواالت مطرح شده از طرف
مردم در رابطه با آلودگی
احتمالی خاک بدنبال فاجعه
گرنفل منتشر کرد .این
سواالت بدنبال جلسهای که
ماه قبل توسط گرنفل یونایتد
با مردم محل در هالند پارک
برگزار شد ،ارسال شدند.
بیش از  ۱۰۰سوال ارسال
شده بود که حاال به تمامی
آنها پاسخ داده شده است.
بروزترین سواالت و پاسخهای
مربوطه را میتوانید در بخش
آخرین اخبار وبسایت حمایت
از گرنفل به نشانی اینترنتی
GrenfellSupport.org.uk
بیابید.
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آیا میشود زندگی را با انجام کاری گذراند که عاشقش هستید؟
مدرسه بازرگانی سرپایی ( Pop-Up
 )Business Schoolدر نظر دارد در مرکز
هنرهای پَدینگتون ( Paddington Arts
 )Centreیک دوره آموزشی  ۱۰روزه رایگان
برگزار کند تا به کارآفرینان محل کمک کند
کسب و کارشان را راهاندازی کنند.
این کالسها به کارآفرینان ،کسب و کارهای
کوچک ،و شرکتهای تازه تاسیس
(استارتآپ) کمک میکند تا به اهدافشان
برسند و به رشد خود ادامه دهند در حالیه
کاری را انجام میدهند که عاشقش
هستند .این دوره شامل اطالعاتی است
درباره چگونگی:
 راهاندازی کسب و کار بدون پول
 ساختن وبسایت رایگان
 رسیدن به باالی فهرست جستجوی گوگل
 یافتن مشتری در شبکههای اجتماعی
 درک مالیات ،ثبت و راهاندازی شرکت ،و
کارهای حقوقی
رویکرد ابتکاری مدرسه بازرگانی سرپایی بر
این نکته متمرکز است که بدون هزینه کردن
پول اولین فروشتان را انجام دهید .سی
درصد افرادی که در این دوره شرکت
میکنند قبل از خاتمه این کارگاه کسب و

کار خود را راهاندازی میکنند و  ۲۷درصد
اولین فروش خود را انجام میدهند .هر
کسی که میخواهد مهارتهای جدیدی فرا
بگیرد ،یک ایده تجاری دارد یا کسب و کاری
را راهاندازی کرده است میتواند در این دوره
ثبت نام کند و در پایان مجموعهای از
راهنماییهای عملی و دورنمایی واضح از
مسیر پیش رو را با خود به خانه خواهد برد.
تحت حمایت سیتی ِوستمینیستر ( City of
رونت لندن ( Derwent
ِ ،)Westminsterد ِ
ُاکتاویا ( Octavia
 )Londonو بنیاد
 )Foundationهمه جلسات این دوره رایگان
هستند اما ظرفیت محدود است در نتیجه
دقت کنید بموقع ثبت نام کنید.
این دوره از روز دوشنبه  ۲۶نوامبر تا جمعه ۷
دسامبر از ساعت  ۱۰صبح تا  ۳بعدازظهر در
مرکز هنرهای پَدینگتون به نشانی
Paddington Arts Centre, 32 Woodfield
 Road, W9 2BEبرگزار میشود.
در صورت عالقمندی ،برای کسب اطالعات
بیشتر و ثبت نام به نشانی اینترنتی
popupbusinessschool.co.uk/Westminster

مراجعه کنید.

ارائه شهادت  KCTMOو  RBKCدر جلسات تحقیق و تفحص گرنفل
این هفته ( ۱۲تا  ۱۸نوامبر)تحقیق و تفحص گرنفل
طرح شهادتهای تعدادی از کارمندان باروی
سلطنتی کنزینگتون و چلسی ( )KCTMOسازمان
قبلی مدیریت اجارههای کنزینگتون و چلسی
( )RBKCرا آغاز کرد.
جلسات تحقیق و تفحص در هالبورن بارز به
نشانی Holborn Bars, 38-142 Holborn, EC1N
 2SWبرگزار میشود .در این مکان مردم عادی
هم میتوانند در صورت تمایل در این جلسات
شرکت کنند.
برای کسانی که در اثر تحقیق و تفحص متاثر
شوند مجموعهای از خدمات فراهم است .خدمات
بهداشت و سالمت اناچاس گرنفل و هستیا در

طی تحقیق و تفحص آماده خدمت هستند .عالوه
بر این بطور آنالین هم در وبسایت سالمت گرنفل
خدمات حمایتی فراهم است که با مراجعه به
نشانی اینترنتی grenfellwellbeing.com
میتوانید خود را برای این خدمات معرفی نمایید.
با دنبال کردن حساب تویتر @GrenfellInquiry
میتوانید در جریان آخرین اخبار تحقیق و تفحص
قرار بگیرید.
برای مشاهده تمام اطالعات ،شهادتنامهها،
بحثها ،اخبار و برنامه زمانی جلسات تحقیق و
تفحص به نشانی اینترنتی
 grenfelltowerinquiry.org.ukمراجعه کنید.

شغل بعدی شما در گروه محله النکاستر غرب

گروه محله النکاستر غرب در نظر دارد یک نفر بعنوان کنترل
کننده اسناد استخدام کند تا امور بازسازی گروه را
سازماندهی کند .کنترل کننده اسناد مسئولیت
شمارهدهی ،ذخیرهسازی ،مرتبسازی و بازیابی اسنادی را
که بصورت الکترونیکی یا فیزیکی ذخیره شدهاند را بر عهده
دارد.
این شغل به شما امکان میدهد تا در یک محیط عملی کار
کرده و بعنوان عضوی از گروه بازسازی گرنفل در بهبود
زندگی مردم محل تاثیرگذار باشید.
داوطلبین باید مشخصههای زیر را داشته باشند:
 دقت فوقالعاده در جزئیات
 مهارتهای کامپیوتری عالی در طیفی از زمینهها
( SharePointو )Projects4
 درک صحیحی از مفهوم کنترل اسناد ،پروسههای مالی،
رعایت مقررات بهداشت و ایمنی ،مدیریت پروژه

این یک شغل تمام وقت برای مدت سه ماه با مقداری
انعطاف در ساعات کاری است .فردی که استخدام شود
برای هر ساعت کار  ۱۲پوند حقوق خواهد گرفت.
جویندگان کار که دچار معلولیت ،رنگین پوست یا از
اقلیتهای قومی ( ))BAMEهستند و ساکنین کنزینگتون
شمالی ترغیب میشوند تا برای این شغل درخواست
دهند.
عالقمندان باید رزومه خود را به همراه بیان دلیل
عالقمندی خود حداکثر تا ساعت  ۵عصر چهارشنبه ۲۸
نوامبر به نشانی  Bella.Jewell@rbkc.gov.ukایمیل کنند.
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اخبار حمایت از گرنفل

خدمات حمایتی موجود

گزارش پیشرفت اسکان مجدد برج گرنفل

افرادی که میخواهند با پلیس در رابطه با تحقیقات
آتشسوزی صحبت کنند لطفا با شماره تلفن ۴۵۳۹
 ۰۸۰۰ ۰۳۲با پلیس متروپولیتان تماس بگیرند.

و خیابان گرنفلواک
ارقام این جدول مربوط به  ۱۶نوامبر  ۲۰۱۸هست.

شماره تماسهای مهم
سرویس تحقیق و تفحص گرنفل :یک دفتر واحد
برای مشاوره ،حمایت ،و راهنمایی درباره گرنفل.
وبسایت
در
بیشتر
اطالعات
یا
و
grenfellsupport.org.uk/grenfell-enquiries
شماره تلفن ۰۲۰ ۷۷۴۵ ۶۴۱۴
موسسه کروز برای مراقبت از داغدیدگان :با
شماره تلفن رایگان  ۰۸۰۸ ۸۰۸ ۱۶۷۷تماس گرفته یا
به نشانی  helpline@cruse.org.ukایمیل بفرستید.
ظاین مرکز روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹:۳۰
صبح 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 تلفن مشاوره ۲۴
ساعته  ۰۳۰۰ ۳۰۳ ۲۸۳۲تماس 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  ۰۸۰۰ ۱۳۷ ۱۱۱و یا ۷۳۶۱ ۳۰۰۸
 ۰۲۰تماس 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.ukمراجعه کنید.
شما همچنین میتوانید در مرکز اجتماعی The
 ،Curveخدمات جسمی و روانی دریافت دارید .برای
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۲۳۱ ۱۳۳
 ۰۷۷۱۲تماس بگیرید.
برای اطالع از زمان حضور خدمات تماس اجتماعی در
کر ُو به برنامه هفتگی کرو در صفحه  ۲همین خبرنامه
مراجعه کنید .این خدمات اصوال در محدوده محله
مستقر شده و به استفاده کنندگان از خدمات،
سرویسهای جلسات مقطعی ،حمایت کوتاه مدت ،و
مداخالت متمرکز ارایه خواهد کرد.

جلسات آینده
حضور ساکنین آزاد است.

کمیته تحقیق بازیابی گرنفل:
سهشنبه  ۲۷نوامبر
کنزینگتون

 ۶:۳۰عصر ،تاالر شهر

مجموع ۲۰۳

در مسکن
اضطراری

در مسکن
موقتی

در مسکن
دائمی

۳۱

۲۸

۱۴۴

هنوز مسکن دائمی
نپذیرفتهاند

۳

۶

تیم راگبی ژاپن در کنزینگتون
یکشنبه  ۱۱نوامبر مرکز تفریحی کنزینگتون میزبان تیم راگبی ژاپن بود هنگامیکه آنها
در خالل برنامه تمرینی خود برای شنا به این استخر آمدند .بیش از  ۳۰نفر از اعضای
آن تیم از تجهیزات ورزشهای ابی این مرکز استفاده کردند در حالیکه برای مبارزه در
برابر تیم انگلستان در قالب مسابقات بینالمللی پائیز در استادیوم تویکنهام در روز
شنبه  ۱۷نوامبر آماده میشدند.
این مسابقه دومین باری است که این دو تیم در مقابل هم قرار میگیرند و آخرین
مبارزه قبلی آنها  ۳۰سال پیش بود .ژاپن در سال  ۲۰۱۹میزبان جام جهانی راگبی
خواهد بود و پس از آنکه در سال  ۲۰۱۵بزرگترین شکست را بر آفریقای جنوبی
تحمیل کردند آماده هستند که تیم انگلستان را در آزمون سختی قرار دهند.
چرا در یکی از مراکز ورزشهای آبی مرکز تفریحی کنزینگتون شرکت نمیکنید؟ برای
مشاهده جدول کامل برنامههای شنا و شنا کردن در طول زمستان به وبسایت آنها
به نشانی  bit.ly/2CiQVxeمراجعه کنید.

عرضه آنالین صدها ایده برای جوامع قدرتمندتر
قرار است همه ایدههایی که شورا در جلسات موقتی ،کارگاهها ،و در وبسایت
ساخت جوامع قدرتمندتر دریافت کرده قبل از برنامه روز ایدهها در مرکز تفریحی
کنزینگتون در روز شنبه بطور آنالین منتشر شود .در طی هشت هفته گذشته
بیش از  ۵۰۰پیشنهاد رسیده و تک تک آنها مورد بررسی قرار گرفتهاند .روز ایدهها
که همراه فعالیتهای متنوع و پذیرایی برای همه است تا شرکت کنندگان فرصت
داشته باشند پیشنهادات مورد عالقه خود را انتخاب کنند.
برای مشاهده ایدهها بخش ایدههای وبسایت
 strongercommunities.rbkc.gov.ukرا مطالعه کنید .در آنجا میتوانید ایدههای
مطلوب خود را انتخاب کنید.
شنبه  ۱۷نوامبر از ساعت  ۱۰:۳۰صبح تا  ۴:۳۰بعدازظهر به مرکز تفریحی
کنزینگتون واقع در Kensington Leisure Centre, Silchester Road, W10 6EX
بیایید تا در برنامه روز ایدهها و گفتگوها شرکت کنید و تصمیم بگیرید که کدام
طرحها باید توسط شورا و همکارانش پیگیری شوند.

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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