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کریسمس به کرو بیائید

در این شماره:
 ۲برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در مرکز اجتماعی The
Curve

طی هفتههای آینده تا کریسمس ،کرو میزبان
یک سری برنامههای جشن و کارگاههای
مختلف خواهد بود .از همه افراد از هر سن و
سالی دعوت میشود در این برنامههای جشن
شرکت کرده و از برنامههای زمستانی لذت
ببرند.
نشانی کرو No 10 Bard Road, W10 6TP
است و تلفن تماس ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶
میباشد.

 ۳کنترلهای زیستمحیطی
در داخل و اطراف محوطه برج
گرنفل
 ۳زمان کوتاه ولی ایدهها
بزرگاند

یکشنبه  ،۲یکشنبه  ،۹و یکشنبه  ۱۶چهارشنبه  ۵دسامبر ۱ ،تا  ۳بعدازظهر
دسامبر ۱۲ ،ظهر تا  ۳بعدازظهر
با فاطیما همراه شوید و برای منزلتان کارگاه آزاد ساختن تاج گل کریسمس.
تزئینات کریسمس بدوزید .حضور برای اینجا نحوه ساختن تاج گل کریسمس
همه آزاد است و نیازی به رزرو جا یرای خودتان را فرا بگیرید و با یک
کاالی تزئینی برای منزل خود یا
نیست.
هدیهای برای دوستان به خانه
بازگردید.
سهشنبه  ،۴چهارشنبه  ۵و سهشنبه جمعه  ،۷چهارشنبه  ۱۲و جمعه ۱۴
دسامبر ۵ ،تا  ۷:۳۰عصر
 ۱۱دسامبر ۵:۳۰ ،تا  ۷:۳۰عصر
کارگاه ساخت هدیه با ایالریا .فرصتی افراد  ۱۲ساله به باال میتوانند هنر
برای طراحی و ساختن دکور طبیعی خود را با ساختن جوراب و کیسه
خودتان .رزرو جا الزم است با شماره کادوی کریسمس نزد تانیا نشان دهند.
ظرفیت کالس محدود است لذا با
 ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶تماس بگیرید.
تماس با شماره تلفن ۷۲۲۱ ۹۸۳۶
 ۰۲۰جا رزرو کنید.

 ۳کمک به رشد فرزندتان
توسط برنامه تربیت کودک
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴گزارش پیشرفت اسکان
مجدد
 ۴آخرین وضعیت گرنفل از دید
وزیر کشور
 ۴جلسات آزاد دیدار با گروه
تحقیق و تفحص
 ۴تغییرات در خدمات شبانه

از روز یکشنبه  ۲۳دسامبر تا سهشنبه
شنبه  ۲۲دسامبر ۱ ،تا  ۴بعدازظهر
 ۱ژانویه کرو تعطیل خواهد بود.
برای شرکت در جشن کریسمس به
چهارشنبه  ۲ژانویه ،کرو مجددا مطابق
کرو بیائید .قول میدهیمی این روز
معمول از ساعت  ۱۰صبح تا  ۸شب
روزی سرشار از سرگرمی برای
دایر خواهد بود.
خانوادهها باشد .غذا ،بازی و سورتمه
بابانوئل هم برای کودکان زیر  ۱۰سال
موجود است.

برداشتن آوار از محوطه گرنفل
ظرفهای فلزی بزرگ که تاکنون برای انبار کردن آورهایی
که پیش از آن در منازل النکاستر غرب نگهداری
میشدند استفاده میشد به محلی امن خارج از
محوطه گرنفل منتقل میشوند .ظرفهای بیشتری هم
آورده شده و کیسههای آوار در آنها ریخته خواهد شد.
سپس تا زمانیکه آوار تمام نشده روزهای دوشنبه و
پنجشنبه عملیات خروج آوار ادامه خواهد یافت.

در طی این فرایند گرد و غبار ایجاد شده بدفت تحت نظر
بوده و با ایمنی کامل جمع میشود .رصدهای انجام یافته
تاکنون موردی برای نگرانی نشان ندادهاند.
نتایج این رصدها توسط گروه مدیریت محله النکاستر غرب
در دسترس ساکنین قرار میگیرد.
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اخبار حمایت از گرنفل

برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  ۳دسامبر

 ۹:۴۵صبح تا  ۱بعدازظهر – تقویت
خانواده ها ،تقویت جامعه .اطالعات بیشتر در
صفحه  ۳همین خبرنامه
 ۱تا  ۳بعدازظهر – دوره  ۱۰هفتهای هلثی
هارتس (  . )Healthy Heartsبرای ثبت نام 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 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
سامبا رگا برگزار می کند .شرکت همه آزاد
است (حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۹:۳۰ :صبح تا ۱۲
ظهر و  ۱۲:۳۰ظهر تا  ۳بعدازظهر

سهشنبه  ۴دسامبر

 ۱۰:۳۰صبح تا  ۱۲:۳۰ظهر – کارگاه رزومه
نویسی توسط جاسمین از نوا ( .)NOVA
مناسب 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 – ۲
دوره مورد تائید بنیاد وستوی(حضور آزاد)
 ۱۲ظهر تا  ۴:۳۰عصر – خدمات اشتغال
خانواده و جامعه ( .)FACESکمک برای یافتن
کار و حل سایر مشکالت مانند مشکالت
مسک ،بدهی و نگهداری کودکان .برای
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۳۳۶
 ۰۲۰ ۷۶۴۱تماس بگیرید( .حضور آزاد)
 ۲تا  ۴بعدازظهر – دوره بهداشت و سالمت
اوپنایج (  )OpenAgeبرای سنین  ۵۰سال
به باال .برای رزرو جا با شماره تلفن ۵۵۹۴
 ۰۲۰ ۸۹۶۲با مائوده تماس بگیرید.
 ۴تا  ۵عصر – گروه مطالعه مشترک برای
کودکان و بزرگساالن .برای کسب اطالعات
بیشتر با شماره تلفن  ۰۷۴۸۳ ۹۷۲۰۲۰یا
ایمیل  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 ۱۱:۳۰
صبح و  ۱۲:۳۰ظهر تا  ۳بعدازظهر

چهارشنبه  ۵دسامبر

 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 ثبت نام و کسب
اطالعات بیشتر با مائوده به شماره تلفن
 ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۵۵۹۴تماس بگیرید.
 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – برنامه تربیت فرزند
دایره ایمنی (  )Circle of Securityتوسط
توتال َفمیلی ُکچینگ ان پ َِرنتینگ ( Total
 )Family Coaching and Parentingبا
شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۹ ۵۵۵۴یا ۸۷۱ ۸۷۷
ایمیل
یا
و
۰۷۳۹۷
تماس
info@totalfamilycoaching.co.uk
بگیرید.
 ۱۲تا  ۲:۳۰بعدازظهر – کالسهای رایانه
برای مبتدیان توسط نوا ( )NOVAبرای رزرو
جا با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶با
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)
 ۵:۳۰تا  ۷:۳۰عصر – ساختن کادوی
کریسمس با ایالریا ۱۲ .تا  ۱۷سالهها .با
شماره  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶با کرو تماس
بگیرید.
 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 متوسط ها (حضور آزاد)
 ۷تا  ۸عصر – کالس آزاد سالسای کوبایی
برای متوسط ها و پیشرفتهها (حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا ۱۲:۳۰
ظهر و  ۱تا  ۵بعدازظهر

پنجشنبه  ۶دسامبر

 ۱۰صبح تا  ۴عصر – گروه اسکان کلریون –
 کمک وجلسات کاریابی برای عموم
راهنمایی در مورد تهیه رزومه و درخواست
کار (حضور آزاد)
 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – اوپن ایج ( )OpenAge
برنامه "با اعتماد صحبت کن" را برگزار
میکند (حضور آزاد)
 ۱۰صبح تا  ۱بعدازظهر – برنامه وان دیجیتال
( )One Digitalدر کرو .آموزش نحوه
دسترسی و استفاده از اینترنت .مناسب
هر کس با هر توانمندی (حضور آزاد)
 ۱۰:۳۰صبح تا  ۱۲:۳۰ظهر – کارگاه کاریابی
توسط جاسمین از نوا ( .)NOVAمناسب
همه سنین (حضور آزاد)
 ۱۱:۳۰تا  ۲بعدازظهر – کالس هنر ابتکاری
با جی
 ۱تا  ۴بعدازظهر – برنامه کاریابی ایمپاور فور
برای
( .)Empower4Success
سس
سک ِ
کسب اطالعات بیشتر با ثبت عالقمندی با
شماره تلفن  ۰۷۹۶۰ ۲۳۵۳۴۲یا

برای رزرو جا در محل نگهداری اطفال کرو با شماره تلفن
 ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۶۳و یا ایمیل thecurve@rbkc.gov.uk
تماس بگیرید.

ایمیل
تماس

یا
و
۰۷۹۴۳۲۵۰۳۸۸
info@empower4success.org
بگیرید.
 ۲تا  ۴بعدازظهر – برنامه وان دیجیتال ( One
 ) Digitalدر کرو .آموزش نحوه دسترسی و
استفاده از اینترنت .مناسب هر کس با هر
توانمندی (حضور آزاد)
 ۲تا  ۶بعدازظهر – میز وزارت کشور
(هومآفیس) امور پاسپورت و مهاجرت (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 ۱:۳۰
بعدازظهر و  ۲تا  ۳بعدازظهر
جمعه  ۷دسامبر
 ۱۰تا  ۱۰:۴۵صبح – زومبا برای بانوان – به
همراه پائوال برای  ۱۸سال به باال
 ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر – زو مبینی ،زومبا برای
کودکان (حضور آزاد)
 ۴تا  ۴:۳۰عصر – آموزش تکواندو ،هنر دفاع
شخصی کرهای ،برای کودکان  ۴تا  ۶ساله
(حضور آزاد)
 ۴:۳۰تا  ۵:۳۰عصر – آموزش تکواندو ،هنر
برای مبتدیان،
دفاع شخصی کره ای،
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 ،هنر
برای نوجوانان و
دفاع شخصی کره ای،
جوانان  ۱۳سال به باال (حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا ۱۲
ظهر و  ۱۲:۳۰ظهر تا  ۵بعدازظهر

شنبه  ۸دسامبر

 ۱۱صبح تا  ۱بعدازظهر – کالسهای رایانه
برای مبتدیان ،برای رزرو جا با شماره تلفن
 ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶با کریسی تماس بگیرید.
(الزامی)
 ۲تا  ۴بعدازظهر – جامبی کارگاه تریبو
سامباِ -رگا برگزار می کند .همه میتوانند
شرکت کنند( .حضور آزاد)
 ۲:۳۰تا  ۳:۳۰بعدازظهر – کالس آزاد
سالسای کوبایی برای مبتدیان و متوسطها
(حضور آزاد)
 ۳:۳۰تا  ۴:۳۰بعدازظهر – کالس آزاد
سالسای کوبایی برای متوسطها و
پیشرفتهها (حضور آزاد)

یکشنبه  ۹دسامبر

 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 کرهای ،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)

ساعات کار کرو در کریسمس
جمعه  ۲۱دسامبر
طبق معمول

شنبه  ۲۲دسامبر
جشن کریسمس

یکشنبه  ۲۳دسامبر
تا سه شنبه  ۱ژانویه
تعطیل

چهارشنبه ۲
ژانویه
طبق معمول

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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اخبار حمایت از گرنفل

زمان کوتاه ولی ایدهها بزرگاند
اگر میخواهید از کاری که دوست
دارید درآمد داشته باشید ،دوره
"آشنایی با موسسات" میتواند
شروع خوبی برایتان باشد .در طی این
دوره  ۲.۵ساعته یاد میگیرید چطور
ایده تجاری خود را به یک کسب و کار
موفق تبدیل نموده و شروع بکار کنید.
در ضمن از پشتیبانی و راهنمایی الزم
برای هر چه واقعیتر کردن کسب و
کار خود برخوردار میشوید.
سرویسز
بیزینس
موسس
پارتنرشیپ ،لُوری بِرنارد ،موضوعات
مهمی مانند موراد ذیل را برای شما
تبیین خواهد کرد:
 محصول/خدمات
 مشتریان
 قیمتگذاری
 مکانیابی
 رقابت
 تبلیغات
 سود و زیان
 گردش نقدینگی
اگر در مورد عملی کردن ایده تجاری
خود مصمم هستید در این کالس
رایگان که سهشنبه  ۴دسامبر از
ساعت  ۱۲:۳۰تا  ۳بعدازظهر

تشکیل در مرکز تجاری پورتبللو به
نشانی Portobello Business Centre,
383 Ladbroke Grove, London W10
 5AAمیشود جا رزرو کنید.
وبسایت
به
جا
رزرو
برای
 bit.ly/2Sih7Nbمراجعه یا با شماره
تلفن  ۰۲۰ ۷۴۶۰ ۵۰۵۰و یا ایمیل
 info@pbc.co.ukتماس بگیرید.
اگر مایل هستید ایده تجاری خود را
حتی فراتر از سطح این کالس باال
ببرید بهتر است در دوره کامل کسب و
کار استارتآپ شرکت کنید .اطالعات
بیشتر در این باره یا دوره کامل را
میتوانید با فرستادن ایمیل به نشانی
 info@pbc.co.ukدریافت نمایید.

کمک به رشد فرزندتان توسط برنامه تربیت کودک
برنامه "تقویت خانواده ،تقویت جامعه"
بمنظور برگزاری یک دوره  ۱۳هفتهای
تربیت کودک برای خاوادههایی که
فرزندشان در این بارو به مدرسه
میرود به کرو میاید.این برنامه که
مابین خانوادههایی که فرزند  ۳تا ۱۸
ساله دارند محبوب است به والین یاد
میدهد تا بدانند کودکانشان چطور
رشد میکنند و آنها را با شیوههای
مدیریت رفتار موثر برای کمک به
کودکان در مراحل کلیدی رشدشان را
معرفی میکند.
یکی از والدینی که این دوره را طی
کرده گفت" :به همراه بچهها دفترچه
راهنما داده نمیشود ،این دوره
بهترین جایگزین آن است".
این دوره دوشنبه  ۳دسامبر در کرو به
نشانی The Curve, 10 Bard Road,
 W10 6TPشروع میشود .پذیرایی
با کیک و نوشیدنی و ناهار فراهم
است و محل نگهداری از کودکان هم
تعداد محدودی جا دارد (لطفا هنگام
ثبتنام اینمورد را هم ذکر کنید).

نشانی
به
ثبتنام
برای
ایمیل
nadsone@hotmail.co.uk
فرستاده یا با تلفن شماره ۵۷۲۰
 ۰۲۰ ۸۹۶۲یا  ۰۷۷۳۸ ۹۱۶۷۸۸تماس
بگیرید.

کنترلهای زیستمحیطی
در داخل و اطراف محوطه
برج گرنفل
وزارت مسکن ،جوامع و دولتهای
محلی ( )MHCLGگامهای بعدی در
پیشبرد برنامه کنترلهای بیشتر
زیست محیطی را اعالم کرد.
دولت گروهی تخصصی متشکل از
چند سازمان مختلف از جمله آزانس
محیط زیست ،اداره بهداشت عمومی
انگلستان ،شورای کنزیگتون و
چلسی ،و اناچاس انگلستان تشکیل
داده تا مطمئن شود بررسی خاک در
اطراف برج گرنفل جامع و مانع بوده و
نتایج تحلیلها را به مردم ارایه دهد.
برای تضمین علمی و مستقل نتایج،
مشاور ارشد علمی دولت یک گروه
مشاوره علمی مستقل تشکیل داده
است تا هر مرحله از این فرایند را
کنترل کیفیت کند.
این هفته دولت شروع به جذب
تخصصهای مرتبط نموده تا نیازهای
ارزیابی اولیه را تامین نماید .اینها
شامل متخصصین مستقلی هستند
که بر اساس درجه تخصص زیست
محیطیشان منصوب میشوند .آنها
از میان مجموعه متخصان پیشرو
انتخاب و توسط یک گروه متشکل از
چندین سازمان نظارت خواهند شد.
انتظار داریم نتایج اولیه در بهار ۲۰۱۹
منتشر شود.
بعد از انتخاب ،در روند طراحی و
اجرای آزمایشات ،این متخصصین
فعاالنه با جامعه در ارتباط خواهند بود.
این روند در سال جدید اجرا خواهد
شد .عصر هر سهشنبه جلسهای با
مسئولین دولتی در محل کرو برگزار
خواهد شد تا درباره این برنامه گفتگو
کنند ،سواالتشان را بپرسند و با
متخصصین دیدار کنند .در ضمن هر
سوال یا نگرانی داشته باشید
میتوانید با نشانی ایمیل
environmental checks@communities.gov.ukدر
میان بگذارید.
اطالعات بیشتر و آخرین اخبار را
میتوانید در وبسایت
www.gov.uk/guidance/soil-and environmental-checksبیابید.
بزودی اناچاس محلی معاینات
سالمتی بیشتری را برای کسانی که
بخواهند انجام خواهد داد .اطالعات
بیشتر را در وبسایت
 www.grenfell.nhs.ukبیابید.
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 ۳۰دسامبر ۲۰۱۸

اخبار حمایت از گرنفل

خدمات حمایتی موجود

گزارش پیشرفت اسکان مجدد برج

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

گرنفل و خیابان گرنفلواک
ارقام این جدول مربوط به  ۲۹نوامبر  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-enquiriesو یا
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  ۹:۳۰صبح تا ۵
عصر دایر است .در روزهای سهشنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه تا
ساعت  ۸شب دایر است.

تعداد کل خانوارها

در مسکن موقتی

در مسکن دارای
خدمات

۲۰۱

۲۶

۱۰

سواالت مربوط به صدور پاسپورت المثنی ،ویزا و
مهاجرت بریتانیا :لطفا با تلفن مشاوره  ۲۴ساعته ۲۸۳۲
 ۰۳۰۰ ۳۰۳تماس 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 ۱۱۱
تماس 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  ۰۷۷۱۲ ۲۳۱ ۱۳۳تماس 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.
خدمات بهداشت و سالمت گرنفل سرویسی رایگان و محرمانه
از طرف اناچاس برای آسیبدیدگان برج گرنفل است .از طریق
وبسایت  grenfellwellbeing.comخودتان را معرفی کنید.
در صورت نیاز به کمک فوری ،با پزشک خانواده خود (جیپی)
تماس گرفته یا به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه کنید .در
وضعیت اضطراری با شماره  ۹۹۹تماس بگیرید.

جلسات آینده -

خانوارهای مستقر در
هتل

خانوارهای مستقر
نزد دوستان و
آشنایان

خانوارهای مستقر در
مسکن دایمی

۱۴

۱

۱۵۰

آخرین وضعیت گرنفل از دید وزیر کشور
معاون وزیر کشور در امور مسکن ،جوامع و دولتهای محلی ،جیمز بروکنشایر،
درباره اقدامات مداوم دولت نسبت به فاجعه برج گرنفل کتبا توضیح داده
است.
در این بیانیه ،محوطه برج گرنفل ،اقدامات بازسازی ،کنترل زیست محیطی،
اسکان مجدد ،امنیت ساختمانها و ممنوعیت بکارگیری مواد قابل اشتعال در
ساختمانها توضیح داده است.
متن کامل این بیانیه را میتوانید در وبسایت  bit.ly/2Sh8n9Sمشاهده نمائید.

جلسات آزاد دیدار با گروه تحقیق و تفحص
اولین دوشنبه هر ماه از ساعت  ۴تا  ۶:۳۰عصر اعضای هیئت تحقیق و
تفحص در کلیسای ناتینگهیل واقع در Notting Hill Methodist Church, 240
 Lancaster Road, W11 4AHحضور خواهند داشت.
جلسه بعدی دوشنبه  ۳دسامبر از ساعت  ۴تا  ۶:۳۰تشکیل میشود .اگر
مایل به گفتو یا آنها و اطالع از وضعیت تحقیق و تفحص هستید در این زمانها
به جلسه بیائید.
در صورتیکه امکان شرکت نداشته باشید میتوانید با ایمیل
 contact@grenfelltowerinquiry.org.ukیا شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۸۴۲ ۳۵۸۳با
آنها در تماس باشید.
متعاقبا این گروه میتواند برای دیدارهای فردی یا گروههای کوچک بمنظور
گفتگو با آنها بصورت حضوری یا تلفنی برنامهریزی نماید.

حضور ساکنین آزاد است.

کل شورا:

چهارشنبه  ۵دسامبر  ۶:۳۰عصر ،تاالر شهر کنزینگتون

کمیته تحقیق بازیابی گرنفل:

چهارشنبه  ۶فوریه  ۶:۳۰عصر ،تاالر شهر کنزینگتون

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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