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داستانسرایی مفرح برای خانوادهها در ایام تعطیل

در این شماره:

از خانوادههای ساکن کنزینگتون شمالی دعوت میشود در ایام تعطیل
پیش رو در برنامه داستانسرایی زمستانی مفرح که توسط انجمن
توسعه فرهنگی از طریق هنرهای بصری ،آکاوا ( ،)ACAVAبرگزار میشود
شرکت کنند.
جلسات آموزشی رایگان داستانسرایی که ویژگی شادیبخش هم دارد
در ماکسیال استودیوز به نشانی Maxilla Studios, 4 Maxilla Walk, W10
 6NQو نیز در طبقه زیرین وستوی به نشانی Bay 20, 71 St Marks Rd,
 W10 6JGهم برگزار خواهد شد.
بسته به سن فرزندتان میتوانید یکی از سه جلسه را انتخاب کنید.
کودکان نه تنها در روایت داستان به داستانسرا (نقال) کمک خواهند کرد
بلکه کاردستی هم درست میکنند تا به خانه ببرند .پذیرایی مختصری
هم خواهد شد و نیازی به رزرو قبلی جا نیست – کافیست در زمان
جلسه حضور داشته باشید.

 ۲برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در مرکز اجتماعی The
Curve

چهارشنبه  ۱۲دسامبر ،ساعت  ۱۰پنجشنبه
بعدازظهر
صبح
 ۳تا  ۵سالهها به همراه والدین یا
سرپرستان .در Maxilla Studios, 4
 Maxilla Walk, W10 6NQجمع شوید.
جلسه در  Bay 20, W10 6JGتمام
خواهد شد.

۱۳

دسامبر،

ساعت

۴

 ۵تا  ۱۱سالهها به همراه والدین یا
سرپرستان .در Maxilla Studios, 4
 Maxilla Walk, W10 6NQجمع شوید.
جلسه در  Bay 20, W10 6JGتمام
خواهد شد.

پنجشنبه  ۳ژانویه ۲ ،بعدازظهر
داستانهای سال نو – همه خانوادههای کنزینگتون شمالی دعوتند .در Bay 20,
 W10 6JGجمع شوید.

 ۳سال نو را امسال با کامیتان
آرتس جشن بگیرید
 ۳تمدید مهلت ثبت نام برای
کمیسیون یادواره برج گرنفل
 ۳گزینههای بیشتر با طرح
دیدگاه ساکنین درباره
سیاست اسکان
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴گزارش پیشرفت اسکان
مجدد
 ۴مسیری متفاوت برای قدم
زدن در سکوت
 ۴تئاتری کوچک با دلی بزرگ
 ۴تغییرات در خدمات شبانه

تمام کارگاهها  ۹۰دقیقه طول میکشند .لطفا برای بهرهبرداری از شادی آغازین ،بموقع بیائید.

خدمات اناچاس در ایام کریسمس
در کریسمس امسال برای همه شما آرزوی خوشی و سالمتی داریم .اما اگر در ایام تعطیل نیاز به خدمات اناچاس
داشته باشید احتماال اطالعات ذیل برایتان مفید باشد:
 اگر در فاجعه گرنفل آسیب دیدهاید و نیاز دارید درباره در ضمن پذیرش پزشک خانواده شما میتواند از مجتمع
لچت ( )Violet Melchett Clinicبه
احوال خود با کسی صحبت کنید ،گروه خدمات سیار خدمات کلینیکی ویولِت ِم ِ
اناچاس همه روزه ،حتی روز کریسمس و روز سال نشانی Violet Melchett Clinic Integrated Care Centre,
نو ،از ساعت  ۹صبح تا  ۸شب و نیز  ۱۰شب تا  30 Flood Walk, SW3 5RR ۷یا مرکز سنت چارلز ( St
صبح روز بعد دایر است .با شماره تلفن  )Charles Centre ۸۹۶۲ ۴۳۹۳به نشانی St Charles Centre for Health
and Wellbeing, Integrated Care Centre, Exmoor
 ۰۲۰با آنها صحبت کنید.
 اگر شما یا یکی از عزیزانتان نیاز به کمک عاطفی یا  Street, W10 6DZبرای شامگاهان یا آخر هفته برایتان وقت
سالمت روانی اضطراری دارید لطفا با مرکز تماس بگیرد.
خدمات سالمت گرنفل به شماره تلفن   ۰۲۳۴ ۶۵۰هنگامیکه مرکز پزشکی شما تعطیل باشد در صورت نیاز
به تماس با یک پزشک یا پرستار ،با شماره تلفن ۱۱۱
 ۰۸۰۰تماس بگیرید .این مرکز بطور  ۲۴ساعته دایر
تماس بگیرید.
است (حتی روز کریسمس ،روز باکسینگ (فردای
 در وضعیت اضطراری با شماره تلفن  ۹۹۹تماس بگیرید.
کریسمس) ،و روز سال نو).
 اگر ساکن کنزینگتون و چلسی ،کوئینز پارک
( )Queen’s Parkو یا پَدینگتون ( )Paddingtonهستید
یا در این محلها نزد پزشک خانواده (جیپی) ثبت
نام کردهاید میتوانید در شامگاهان یا آخر هفته یک
پزشک خانواده یا پرستار را ببینید.
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اخبار حمایت از گرنفل

برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  ۱۰دسامبر
 ۹:۴۵صبح تا  ۱بعدازظهر – تقویت خانوادهها،
تقویت جامعه .برنامه تربیت فرزند رایگان ۱۳
هفتهای برای آنهایی که فرزندانشان در این بارو
به مدرسه میروند .ناهار هم سرو میشود.
برای رزرو جا با شماره تلفن  ۰۷۷۳۹ ۹۱۶۷۸۸و
یا ایمیل  nadsone@hotmail.co.ukبا نادیا
تماس بگیرید.
 ۱تا  ۳بعدازظهر – دوره  ۱۰هفتهای هلثی
هارتس ( .)Healthy Heartsبرای ثبت نام به
olivia.bales@healthyhearts.org.uk
نشانی
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
سامبا رگا برگزار میکند .شرکت همه آزاد
است (حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۹:۳۰ :صبح تا  ۱۲ظهر
و  ۱۲:۳۰ظهر تا  ۳بعدازظهر
سهشنبه  ۱۱دسامبر
 ۱۰:۳۰صبح تا  ۱۲:۳۰ظهر – جلسه توضیح
درباره یونیورسال کردیت برای ساکنین
 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  – ۲دوره 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  ۰۲۰ ۷۶۴۱ ۳۳۳۶تماس
بگیرید( .حضور آزاد)
 ۲تا  ۴بعدازظهر – دوره بهداشت و سالمت
اوپنایج ( )OpenAgeبرای سنین  ۵۰سال به
باال .برای رزرو جا با شماره تلفن ۸۹۶۲ ۵۵۹۴
 ۰۲۰با مائوده تماس بگیرید.
 ۴تا  ۵عصر – گروه مطالعه مشترک برای
کودکان و بزرگساالن .برای کسب اطالعات
بیشتر با شماره تلفن  ۰۷۴۸۳ ۹۷۲۰۲۰یا ایمیل
ارین
با
erincarlstrom@thereader.org.uk
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).

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

 ۵:۳۰تا  ۷:۳۰بعدازظهر – ساخت کادوی
کریسمس با ایالریا .برای یک عزیز یا خودتان
یک کادوی طبیعی درست کنید .مناسب برای
همه .ظرفیت محدود لذا با تماس با شماره
تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶جا رزرو کنید.
محل نگهداری از کودکان ۹:۳۰ :تا ۱۱:۳۰
صبح و  ۱۲:۳۰ظهر تا  ۳بعدازظهر
چهارشنبه  ۱۲دسامبر
 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  ۰۷۳۹۷ ۸۷۱ ۸۷۷و یا
info@totalfamilycoaching.co.uk
ایمیل
تماس بگیرید.
 ۱۲تا  ۲:۳۰بعدازظهر – کالسهای رایانه
برای مبتدیان توسط نوا ( )NOVAبرای رزرو جا
با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶با کریسی
تماس بگیرید.
 ۱تا  ۳بعدازظهر – ساخت تاج گل
کریسمس .مناسب برای همه (حضور آزاد)
 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)
 ۵تا  ۷:۳۰عصر – ساختن جوراب و کادوی
کریسمس با تانیا برای  ۱۲سال به باال .با
تماس با شماره  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶جا رزرو
کنید.
 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 متوسطها و پیشرفتهها (حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا ۱۲:۳۰
ظهر و  ۱تا  ۵بعدازظهر
پنجشنبه  ۱۳دسامبر
 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 (.)NOVA
مناسب همه سنین (حضور آزاد)
 ۱۱:۳۰تا  ۲بعدازظهر – کالس هنر ابتکاری
با جی

 ۲تا  ۶بعدازظهر – میز وزارت کشور
(هومآفیس) امور پاسپورت و مهاجرت (حضور
آزاد)
 ۲تا  ۴بعدازظهر – 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 ۱:۳۰
بعدازظهر و  ۲تا  ۳بعدازظهر
جمعه  ۱۴دسامبر
 ۱۰تا  ۱۰:۴۵صبح – زومبا برای بانوان – به
همراه پائوال برای  ۱۸سال به باال
 ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر – زومبینی ،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
دفاع شخصی کرهای ،برای مبتدیان ،کودکان
 ۶تا  ۱۲ساله (حضور آزاد)
 ۵تا  ۷:۳۰بعدازظهر – ساختن جوراب و
هدیه کریسمس با تانیا .برای رزرو جا با
شماره تلفن  ۰۲۰۷ ۲۲۱ ۹۸۳۶با کرو تماس
بگیرید.
 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 دفاع شخصی کرهای ،برای نوجوانان و
جوانان  ۱۳سال به باال (حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا  ۱۲ظهر
و  ۱۲:۳۰ظهر تا  ۵بعدازظهر
شنبه  ۱۵دسامبر
 ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر – آکادمی مَنهود .برنامه
آمادگی برای پسران آفریقاییتبار برای
ساختن مردانگی مثبت .سنین  ۸تا  ۱۲سال
(حضور آزاد)
 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 میکند .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
و
متوسطها
برای
کوبایی
سالسای
پیشرفتهها (حضور آزاد)
یکشنبه  ۱۶دسامبر
 ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر – آموزش تکواندو ،هنر
دفاع شخصی کرهای ،برای مبتدیان ،کودکان
 ۶تا  ۱۲ساله (حضور آزاد)
 ۱۲ظهر تا  ۱بعدازظهر – آموزش تکواندو،
هنر دفاع شخصی کرهای ،پیشرفته ،کودکان
 ۶تا  ۱۲ساله (حضور آزاد)
 ۱۲ظهر تا  ۳بعدازظهر – دوخت و دوز و
ساخت تزئینات کریسمس با فاطیما (حضور
آزاد)
 ۱تا  ۲:۳۰بعدازظهر – آموزش تکواندو ،هنر
دفاع شخصی کرهای ،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  ۲ژانویه
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.
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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 ۹۸۳۶تماس بگیرید.
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سال نو را امسال با کامیتان آرتس جشن بگیرید
امسال ،جمعه  ۱۴و شنبه  ۱۵دسامبر ،کامیتان آرتس ( )Kamitan Artsدر قالب آخر
هفته زمستانی پورتبللو وستوی برنامهای آزاد و رایگان تحت عنوان جشن
کریسمس قبطی ایرلندی ( )The Coptic Christmas Irish Celebration in Lalibela
برگزار میکند.
در جشن امسال برای هر کس از هر سنی برنامهای هست .کارگاه خانواده
جمعهها از ساعت  ۴عصر تا  ۹شب در محل اَکالم ویلِج مارکت در طبقه زیرین
وستوی به نشانی  Acklam Village Market, Bay 58, W10 5TYبرگزار میشود.
برنامه های تدارک دیده شده عبارتند از یک ساعت مخصوص رومبا ،شعر رَپ ،رقص
اتیوپیایی ،رقص ایرلندی ،و همخوانی .شما همچنین فرصت خواهید داشت تا نحوه
اجرای نقش در نمایش روز بعد را یاد بگیرید.
کارگاهها شنبه از ساعت  ۱۰صبح تا  ۳بعدازظهر درمحل بنیاد وستوی به نشانی
 The Westway Trust, Conference Room, 1 Thorpe Close, W10 5XLبرگزار
خواهد شد .در روز دوم برای هر کدام از رقصهای زیر یک ساعت زمان تخصیص
داده شده :تانگو ،معاصر ،رقص ایرلندی ،و رقص اتیوپیایی.
درهر دو روز هنر نمادین قبطی ،و حتی مقداری باله توسط سان َمکِنتری از استودیو
رقص آرتور مورِی اجرا خواهد شد.
بدنیال این ،در روز شنبه از ساعت  ۳تا  ۵بعدازظهر ،نمایشگاهی در ِوستبَنک به
نشانی  Westbank, 3-5 Thorpe Close, W10 5XLبرگزار خواهد شد .در این
نمایشگاه فیلم نقاشی متحرک (انیمیشن) "طالی کریسمی لپرکان" نمایش داده
شده و داستان سرایی ایرلندی ،و آواز کر مصری و اتیوپیایی ،در کنار گروه "شعر
برای گرنفل" اجرا خواهد شد.
برای ثبت نام در این برنامه مهیج آخر هفته به نشانی  Ka.1@hotmail.co.ukایمیل
بفرستید.
اطالعات بیشتر در اینمورد را میتوانید در وبسایت  www.kamitanarts.comیا با
دنبال کردن شناسه  @KamitanArtsدر تویتر مطالعه کنید.

تمدید مهلت ثبت نام برای
کمیسیون یادواره برج گرنفل

برای اینکه عده بیشتری فرصت بیابند تا
برای عضویت در کمیسیون یادواره برج
گرنفل داوطلب شوند مهلت ثبت نام از
یکشنبه  ۱۸نوامبر یه یکشنبه  ۱۶دسامبر
تمدید شد.
کمیسیون یادواره برج گرنفل برای این
تشکیل میشود تا طرحی برای آینده
محوطه برج گرنفل پیشنهاد داده و نیز در
مورد نحوه تملک و اداره یادواره در بلند مدت
تصمیم بگیرد .در ضمن این کمیسیون درباره
بهترین و مناسبترین شیوه گرامیداشت یاد
جانباختگان فاجعه گرنفل هم تصمیم خواهد
گرفت.
کمیسیون از  ۱۰نفر نماینده متشکل شده
که  ۵نفر از آنها نماینده خانوادههای داغدار
خواهند بود ۳ ،نفر نماینده ساکنین قبلی
برج گرنفل و خیابان گرنفلواک که
خانههایشان را از دست دادهاند و  ۲نفر
هم نماینده ساکنین اراضی النکاستر غرب
خواهند بود .اعضای کمیسیون مسئولیت
خواهند داشت تا دیدگاههای مردم
کنزینگتون شمالی را از طریق مشاوره
کسب کنند.
اگر مایل هستید خود را نامزد کنید لطفا با
ایمیل
GTMCSecretariat@communities.gov.uk
و یا شماره تلفن  ۰۳۰۳ ۴۴۴ ۴۸۳۱دبیرخانه
کمیسیون یادواره تماس بگیرید.

کمک به رشد فرزندتان توسط برنامه تربیت کودک
ساکنین محل دیدگاههای خود را
درباره سیاست اسکان محلی با ما
در میان ذاشتند تا ه ساکنین اراضی
النکاستر غرب و براملی هاوس کمک
شود تا در صورت تمایل به خانههای
مناسبتری نقل مکان کنند.
میدانیم که بدنبال فاجعه برج گرنفل
ساکنین زیادی در خانههای خود
ماندند .حال برخی از این ساکنین
میخواهند به خانههای دیگری نقل
مکان کنند خواه بخاطر اینکه
تعدادشان بیشتر از گنجایش منزل
است و خانه خیلی شلوغ میشود و
نیاز به خانه وسیعتری دارند ،یا نیاز به
خانهای دارند که تسهیالت بیشتری
برای معلولین داشته باشد ،و یا فعال
ساکن خانهای موقتی و متعلق به
شورا هستند و میخواهند به منزلی
دایمی در محل نقل مکان کنند.
خانههایی در محل هستند که
ساکنین قبلی ،که میخواستند از
این محل بروند ،آنها را ترک کردهاند.

پیشنویس طرح میگوید خانههای
خالی و قابل استفاده موجود در
اراضی النکاستر غرب و براملی
هاوس ابتدا به ساکنین فعلی محل و
براملی هاوس که میخواهند در
محل بمانند اما به خانه مناسبتری
بروند پیشنهاد خواهد شد.
در اوایل امسال کارگاههای متعددی
با ساکنین برگزار شد تا پیشنویس
آماده گردد و متعاقبا نسخههایی از
این نظرسنجی برای ساکنینی که
طبق این سیاست واجد شرایط
میشدند ارسال شد .ما همچنین
یک نظرسنجی آنالین هم برگزار
کردیم و با ساکنینی که در فهرست
ساکنین ثبت شده بودند مشورت
کردیم.
برنامه مشاوره درباره این پیشنویس
بمدت  ۴هفته طول کشید و در این
مدت شورا (کانسل) بیش از ۷۰
پیشنهاد از ساکنین دریافت کرد.

اکنون پیشنهادات تحت بررسی
هستند و گزارش نهایی روز
چهارشنبه  ۹ژانویه  ۲۰۱۹در گروه
رهبری شورا مورد بحث قرار خواهد
گرفت .سیاست توصیه شده به
همراه گزارشی که نتایج مشاوره
درباره وبسایت حمایت از گرنفل و
وبسایت شورا را نشان میدهد
منتشر خواهد شد.
اگر این پیشنویس مورد توافق همه
باشد از اوایل سال جدید قابل اجرا
خواهد بود .هر ملکی که از طریق
سیاست اجاره محلی واگذار نشود به
سایر ساکنین در گستره بزرگتری از
محل ارایه خواهد شد.
خانههای خالی در قسمت دیگری از
وبسایت هوم کانکشنز ( Home
 )Connectionsشورا اولویتبندی
خواهند شد .ما نسخههای کاغذی
این آگهیها را هم تهیه و در دفتر
محله النکاستر غرب توزیع خواهیم
کرد.
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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  ۶دسامبر  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 سه شنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه
تا ساعت  ۸شب دایر است.

تعداد کل خانوارها

در مسکن موقتی

در مسکن دارای
خدمات

۲۰۱

۲۵

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 ۱۱۱
 ۰۸۰۰ ۱۳۷و یا  ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۸تماس بگیرید.
کمک به قربانیان :در  ۲۴ساعت شبانه روز با تلفن خدمات
حمایتی عاطفی و بالینی برای آسیبدیدگان ۱۶۸۹ ۱۱۱
 ۰۸۰۸تماس گرفته و یا به وبسایت victimsupport.org.uk
مراجعه کنید.
شما همچنین میتوانید در مرکز اجتماعی ،The Curve
خدمات 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

۱۱

۱

۱۵۴

مسیری متفاوت برای قدم زدن در سکوت
قدم زدن در سکوت این هفته (جمعه  ۱۴دسامبر) با اجتماع در تاالر شهر
کنزینگتون به نشانی Kensington Town Hall, Hornton Street, W8 7NX
شروع و از طریق خیابانهای کنزینگتون چرچ استریت و پورتبللو ر ُود ادامه یافته و
در پای برج گرنفل خاتمه خواهد یافت.
از ساعت  ۶تا  ۸بعدازظهر محدودیتهای عبور و مرور موقتی در خیابان کنزینگتون
چرچ استریت اعمال خواهد شد تا مزاحمت برای ترافیک این ناحیه را به حداقل
برساند.

تئاتری کوچک با دلی بزرگ
در ایام جشن سال نو یک تئاتر محلی تحت رهبری ساکنین به خیابانهای
کنزیگتون شمالی میآید.
تئاتر " ِد بَلد آو ناتی هال" توسط الیویا مِیس نوشته و بهمراه آرتور مَکبِین اجرا
میشود.
یکشنبه  ۹و یکشنبه  ۱۶دسامبر میتوانید از اجرای رایگان  ۲۰دقیقهای آنها
داخل تئاتر کاروانی آنها در خیابان پورتبللو ر ُود بهرمند شوید.
این نمایش که برای همه سنین مناسب است در طول روز از ساعت  ۱۲ظهر تا
 ۴عصر بدفعات اجرا میشود .در هر ساعت دو اجرا خواهند داشت.
تئاتر اِسمال تروث یک شرکت تخصصی تئاتر معتبر در کنزینگتون شمالی است
که جوایز متعددی هم برده و در زمینه تئاتر تعاملی ،با جزئیات و آزمایشی تجربه
دارد.
برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت  www.smalltruththeatre.comمراجعه
کنید.

حضور ساکنین آزاد است.

کل شورا:

چهارشنبه  ۲۳ژانویه  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:
facebook.com/grenfellsupport

@grenfellsupport

grenfellresponse.org.uk

4

