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مرکز تفریحی کنزینگتون در ماه
فوریه اولین نمایشگاه نقاشی
خود را با نمایش آثار هنرمند
مشهور جیل برادلی برگزار
میکند .نمایشگاه "تِیکین ِد
پالنج" ()Taking the Plunge
مجموعهای از نقاشیهایی از
چهره و اندام زنان است که به
توان و زیبایی طبیعی زنان از
طریق زبان اندامی و حرکتی
ارج میگذارد.

در این شماره:
 ۲برنامهها و فعالیتهای عرضه شده
در مرکز اجتماعی The Curve
 ۳آغاز قبول درخواست خانه بر
اساس برنامه اسکان محلی
 ۳ورود بانوان کنزینگتون شمالی به
کسب و کار
 ۳راهنمایی رایگان و محرمانه مالی
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴گزارش پیشرفت اسکان مجدد

این نمایشگاه از ساعت  ۷عصر تا
 ۹شب روز سهشنبه  ۵فوریه در
مرکز تفریحی کنزینگتون به نشانی
Kensington Leisure Centre,
 Silchester Road, W10 6EXبرگزار
خواهد شد و ساکنین محل
میتوانند به رایگان از این
نمایشگاه بازدید کنند .بعد از آن ،تا
چهارشنبه  ۶مارس ،این نقاشیها
چهارشنبهها ،جمعهها و
یکشنبهها از ساعت  ۲بعدازظهر
تا  ۸شب در معرض دید عموم
خواهد بود.
موضوع همه این تابلوها اعضای
این مرکز تفریحی هستند که در
کالسهای ورزش آبی در استخر
شنای این مرکز شرکت میکنند.

 ۴حمایت و راهنمایی توسط گروه
تماس اجتماعی

در مرکز تفریحی کنزینگتون چه
خبر؟
اگر از شنیدن درباره کالسهای ورزش
آبی خوشتان آمد بهتر نیست سری به
وبسایت مرکز تفریحی کنزینگتون زده و
از برنامههایی که در چند ماه آینده اجرا
خواهد شد کسب اطالع کنید؟
و اگر برنامه شما برای سال جدید
کسب اندامی سالمتر باشد الزم
نیست هیچ جای دیگری بروید.
هر هفته برای استفاده افراد محل،
کالسهای رایگان شنا ،در تمام سنین،
بدنسازی ،یوگا و فعالیتهای دیگر مهیا
است .برای هر کسی برنامهای داریم.
برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت
مرکز تفریحی کنزینگتون به نشانی
 bit.ly/2feIuWSسر بزنید.

موسیقی درمانی برای پدر و مادرها و اطفال
خدمات بهداشت و سالمت
اناچاس گرنفل گروه
موسیقی جدیدی را برای پدر
و مادرها و اطفال راهاندازی
کرده است .این گروه فضا و
زمان خاصی را برای ایجاد
ارتباط اطفال زیر سه سال و
پدر و مادر آنها با موسیقی و
صوت تخصیص داده و در ضمن
والدین فرصت مییابند با
سایر پدر و مادرهای محل
آشنا شوند.

این گروه پنجشنبهها از ساعت ۹:٣۰صبح در
کلیسای محلی لَتیمار واقع در Latymer
Community Church, 116 Bramley Road,
 W10 6SUتشکیل جلسه خواهد داد و اولین
جلسه آن پنجشنبه  ۷فوریه خواهد بود.
جلسات گروه یک ساعتنه خواهد بود .از
ساعت  ۹صبح هم برای صرف چای و قهوه و
اختالط با دیگران فرصت هست.
در صورت تمایل برای کسب اطالعات بیشتر یا
برای طرح سواالت خود با گروه خارج از مرکز
گرنفل به شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۴٣۹٣تماس
بگیرید.
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برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  ۲۱ژانویه

جمعه  ۲۵ژانویه

 ۱۰:۳۰صبح تا  ۱۲:۳۰ظهر – کالس
کامپیوتر برای مبتدیان توسط نوا ()NOVA
با امکان اخذ مدرک (حضور آزاد)
 ۱۲:۳۰ظهر تا  ۲:۳۰بعدازظهر –
کارگاه کاریابی توسط نوا ( )NOVAو کمک
در جستجوی اینترنتی کار (حضور آزاد)
 ۶تا  ۸شب – مهارتهای کاربردی
انگلیسی توسط نوا ( )NOVAبرای رزرو
جا با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲١ ۹۸٣۶با
کریسی در کرو تماس بگیرید (الزامی).
 ۶:۳۰تا  ۷:۳۰عصر – کالس زومبا
توسط پائوال برای  ١۸سال به باال (حضور
آزاد)
محل نگهداری از کودکان ٣۰:۹ :صبح تا
 ١۲ظهر و  ١۲:٣۰ظهر تا  ٣بعدازظهر

 ۱۰صبح تا  ۱بعدازظهر – آشنایی با
کوتاه کردن موی زنان توسط کالج
کنزینگتون و چلسی .این جلسه
گیسوبافی و غیره .اخذ رایگان مدرک
آرایشگری .دوره  ١۲هفته ای .ثبتنام
حضوری در همان روز کالس .این جلسه
آخرین فرصت شما برای ثبت نام است.
 ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر – زومبینی ،زومبا
برای کودکان (حضور آزاد)
 ۴تا  ۴:٣۰عصر – آموزش تکواندو ،هنر
دفاع شخصی کره ای ،برای کودکان  ۴تا
 ۶ساله (حضور آزاد)
 ۴:۳۰تا  ۵:۳۰عصر – آموزش تکواندو،
برای
هنر دفاع شخصی کره ای،
مبتدیان ،کودکان  ۶تا  ١۲ساله (حضور
آزاد)
 ۵:۳۰تا  ۶:۳۰عصر – آموزش تکواندو،
هنر دفاع شخصی کرهای ،برای سطح
متوسط ،کودکان  ۶تا  ١۲ساله (حضور
آزاد)
– آموزش
 ۶:۳۰عصر تا  ۸شب
تکواندو ،هنر دفاع شخصی کره ای ،برای
نوجوانان و جوانان  ١٣سال به باال (حضور
آزاد)
محل نگهداری از کودکان ١۰ :صبح تا ١۲
ظهر و  ١۲:٣۰ظهر تا  ۵بعدازظهر

سهشنبه  ۲۲ژانویه

 ۱۰صبح تا  ۳بعدازظهر  -کلوب خیاطی
فوزیه –خیاطی ،رفو و بافندگی – شرکت
برای همه آزاد است.
 ۱۰:۳۰صبح تا  ۱۲:۳۰ظهر – کالس
کامپیوتر برای مبتدیان توسط نوا ()NOVA
با امکان اخذ مدرک (حضور آزاد)
 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 ١١:٣۰
صبح و  ١۲:٣۰ظهر تا  ٣بعدازظهر

چهارشنبه  ۲۳ژانویه
 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – صبح قهوه در کرو
– رایگان و آزاد برای همه برای نوشیدن
قهوه و گفتگو
 ۱۰:۳۰صبح تا  ۱۲:۳۰ظهر – کارگاه
رزومه نویسی توسط جاسمین از نوا
( . )NOVAمناسب همه سنین (حضور
آزاد)
 ۱:۱۵تا  ۳:۱۵بعدازظهر – جلسه
حمایت در برابر الکل و مواد مخدر (حضور
آزاد)
 ۴تا  ۷عصر – گروه دختران نوجوان برای
سنین  ١٣سال به باال توسط لورا .بهبود
و
عاطفی
سالمت
و
بهداشت
احساسی.
 ۶تا  ۸عصر – مهارتهای کاربردی در
انگلیسی توسط نوا ( .)NOVAبرای رزرو
جا با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲١ ۹۸٣۶با
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 ١۰ :صبح تا
 ١۲:٣۰ظهر و  ١تا  ۵بعدازظهر

شنبه  ۲۶ژانویه

 ۱۱صبح تا  ۲بعدازظهر –آکادمی منهود
( .)Manhoodکالس آماده سازی پسران
آفریقایی تبار هشت تا  ١۲سال برای
تقویت مردانگی مثبت (حضور آزاد)
 ۳۰:۲تا  ۳۰:۳بعدازظهر – کالس رایگان
سالسای کوبا برای مبتدیان و متوسط ها
(حضور آزاد)
 ۳۰:۳تا  ۳۰:۴بعدازظهر – کالس
پنجشنبه  ۲۴ژانویه
 ۱۰صبح تا  ۱بعدازظهر – آشنایی با رایگان سالسای کوبا برای متوسطها و
کوتاه کردن موی زنان توسط کالج پیشرفته ها (حضور آزاد)
کنزینگتون و چلسی .اخذ رایگان مدرک
آرایشگری (دوره  ١۲هفتهای .ثبتنام یکشنبه  ۲۷ژانویه
 ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر –آموزش تکواندو
حضوری در همان روز کالس)
 ۱۰صبح تا  ۴عصر – گروه اسکان برای مبتدیان ،کودکان  ۶تا  ١۲ساله
کلریون – جلسات کاریابی برای عموم ( -حضور آزاد)
کمک و راهنمایی در مورد تهیه رزومه و  ۱۲ظهر تا  ۱بعدازظهر – آموزش
تکواندو برای پیشرفتهها ،کودکان  ۶تا ١۲
درخواست کار (حضور آزاد)
 ۱۵:۱۰صبح تا  ۱۵:۱۲بعدازظهر – ساله (حضور آزاد)
صحبت با اعتماد بنفس از طرف اوپناِیج  ۱تا  ۳۰:۲بعدازظهر – آموزش تکواندو،
(  ) OpenAgeبرای کسانی که می خواهند هنر دفاع شخصی کره ای ،برای نوجوانان
زبان دوم خود ،انگلیسی خود را تقویت و جوانان  ١٣سال به باال (حضور آزاد)
کنند.
 ۳۰:۱۱صبح تا  ۲بعدازظهر – هنر
ابتکاری با جِ ی برای بزرگساالن –
خالقیت خود را شکوفا کنید (حضور آزاد)
 ۲تا  ۶بعدازظهر – میز وزارت کشور
(هوم آفیس) امور پاسپورت و مهاجرت
(حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ١۰ :صبح تا
 ١:٣۰بعدازظهر و  ۲تا  ٣بعدازظهر

برای رزرو جا در محل نگهداری اطفال کرو با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲١ ۹۸۶٣و یا ایمیل  thecurve@rbkc.gov.ukتماس بگیرید.
The Curve Community Centre, 10 Bard Road, W10 6TP
ساعات کار :دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  ١۰صبح تا  ۸شب ،شنبه و یکشنبه ١١ :صبح تا  ۶عصر
برای بعضی از جلسات باید با ارسال ایمیل به  thecurve@rbkc.gov.ukاز قبل جا رزرو نمایید.
برای مشاهده لیست کامل رویدادها به نشانی اینترنتی  grenfellsupport.org.uk/thecurve/eventsمراجعه کنید.
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آغاز قبول درخواست خانه بر اساس برنامه اسکان محلی
این هفته ،ساکنین واجد شرایط
النکاستر غرب و براملی هاوس
اطالعات مربوط به نحوه درخواست
نقل مکان به خانهای در همان محل
که برایشان مناسبتر باشد را دریافت
کردند.
برنامه اسکان محلی که هفته پیش
در شورای رهبری تائید شد به
کسانی که در زمان وقوع فاجعه برج
گرنفل ساکن النکاستر غرب و براملی
هاوس بودند امکان میدهد به
خانهای خالی در النکاستر غرب و
براملی هاوس که نیازهایشان را بهتر
تامین میکند نقل مکان کنند.
تمایل به نقل مکان به خانهای جدید
ممکن است بدلیل ازدحام بیش از حد
در خانه فعلی باشد ،یا تغییری در
نیازهایشان سبب نامناسب بودن
خانه فعلی شود یا شاید هم
میخواهند به خانه کوچکتری بروند
که مناسب نیازهای کنونی آنان
باشد.

عملیات نوسازی خانهها تا حد
استاندارد باالتر هم اکنون شروع
شده است.
خانهها تنها موقعی واگذار خواهند
شد که کار نوسازی تمام شده باشد.
اگر در زمان وقوع فاجعه برج گرنفل
ساکن النکاستر غرب و براملی
هاوس بودید و هنوز نامهای در رابطه
با برنامه اسکان محلی دریافت
نکردهاید ،هر آنچه را که الزم است
بدانید میتوانید در وبسایت شورا به
نشانی rbkc.gov.uk/local-lettings
بیابید.
هر سوالی هم داشته باشید به

ورود بانوان کنزینگتون شمالی به کسب و کار

این هفته ،گروه ِمیک ایت یور ُاون
بیزینِس ()Make It Your Business
مرکز اجتماعی کرو را تحت سیطره
خود گرفت و جنب و جوشی تجارت
محور را به زنان کنزینگتون شمالی
عرضه کرد.
این برنامه شامگاهی محیطی گرم
و مشوق کسب و کار برای بانوان از
هر طبقه شغلی فراهم کرد تا با
همدیگر آشنا شده و گفتوگو کنند.
پانلی از زنان موفق در زمینه کسب
و کار کنترل جلسه را عهدهدار بود
که ترفندها و نکات کلیدی کار را که
از تجارب خود انودخته بودند با
دیگران در میان گذاشتند.
هماهنگ کننده برنامه ،ویرجینیا
کوربی ،گفت" :سپاس از همه

کسانی که آمدند و سبب موفقیت
این برنامه شدند .مهم است که از
بانوان با استعداد اجتماع خود
حمایت کنیم".

یکی از اعضای پانل ،تالیبه
استیونسون ،درباره کسب و کار
س ُ
خود ،هاوس آو َ
نکوا ( House of
 ،)Sankofaصحبت کرد که در زمینه
نساجی برای زنان بریتانیا و غنا
ایجاد
شعلی
فرصتهای
َ
میکندَ .
عجووا یَ ُپبی اتی داستان
کسب و کار محلی خود را بیان کرد
که ُ
سسهای تند تولید میکند.
َ
عجووا برای توسعه و بهبود محصول

housingopportunities@rbkc.gov.uk

ایمیل بفرستید یا با شماره تلفن
 ۰۲۰ ۷٣۶١ ٣۰۰۸با دفتر اسکان
تماس بگیرید.
کارشناسان اسکان محلی از گروه
اسکان شورا (کانسل) در دفتر محله
النکاستر غرب در دسترس هستند و
به هر کسی که برای ارائه درخواست
نقل مکان ،نیاز به مشاوره و
راهنمایی داشته باشد کمک کنند.
آنها را میتوانید سهشنبهها از
ساعت  ۹:٣۰صبح تا  ١۲:٣۰ظهر و
پنجشنبهها از ساعت  ١تا ۴
بعدازظهر مالقات کنید.

راهنمایی رایگان و محرمانه مالی

دفتر مشاوره شهروند (سیتیزن اَدوایس
( ))Citizens Advice Bureauکنزینگتون و
چلسی مشاوره و راهنمایی رایگان ،محرمانه
و بیطرفانه درباره مدیریت بدهیها به کسانی
که ساکن در باروی کنزینکتون و چلسی
زندگی ،کار یا تحصیل میکنند ارائه
میکند.برای کسب اطالعات بیشتر به
وبسایت آنها به نشانی
 kensingtonandchelseacab.org.ukیا به
نزدیکترین دفترشان مراجعه نمائید.

خود با دانشگاه ِوست الندن ( West
 )London Universityهمکاری کرده
است .و بزودی محصول خود را در
ِوست ِوی پورتبللو گرین ( Westway
 )Portobello Greenبفروش خواهد
رساند.
اِلسا کالِب از مرکز تجاری پورت ِبللو
()Portobello Business Centre
درباره مایالیفمیکس (،)MyLifeMix
که یک دوره یک هفتهای رایگان برای
کمک به زنان در راهاندازی کسب و
کار خود است ،صحبت کرد.
مایالیفمیکس سهشنبه  ۲۲ژانویه
از ساعت  ۹:٣۰صبح تا ۲:٣۰
بعدازظهر شروع خواهد شد .برای
کسب اطالعات بیشتر به نشانی
pbc.co.uk/mylifemix
اینترنتی
مراجعه کنید.
بعد از پرسش و پاسخ ،در قالب
بحثهای گروهی فرصتی دست داد
تا همه شرکت کنندگان درباره
ایدههای تجاری خود بحث و گفتگو
کرده و تجارب خود را با همدیگر در
میان بگذارند.
در صورت تمایل به آگاهی از
ِمیک ایت یور ُاون
برنامههای
بیزینِس ،یا شرکت در برنامه بعدی
ایمیل
نشانی
با
کرو،
در
hello@makeityourbusiness.co.uk
ویرجینیا کراسبی و یکی از شرکت کنندگان برنامه
با ویرجینیا کراسبی تماس بگیرید.
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 ١۸ژانویه ۲۰١۹

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  ۰۲۰ ۸۲۰۱ ۲۴۲۶با پلیس
متروپولیتان تماس بگیرند.

گرنفل و خیابان گرنفلواک
ارقام این جدول مربوط به  ١۷ژانویه  ۲۰١۹هست.

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 ۶۴١۴
موسسه کروز برای مراقبت از داغدیدگان :با شماره
تلفن رایگان  ۰۸۰۸ ۸۰۸ ١۶۷۷تماس گرفته یا به نشانی
 helpline@cruse.org.ukایمیل بفرستید.
ظاین مرکز روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ۹:٣۰صبح تا ۵
عصر دایر است .در روزهای سه شنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه
تا ساعت  ۸شب دایر است.
سواالت مربوط به صدور پاسپورت المثنی ،ویزا و
مهاجرت بریتانیا :لطفا با تلفن مشاوره  ۲۴ساعته
 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  ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۸تماس بگیرید.
کمک به قربانیان :در  ۲۴ساعت شبانه روز با تلفن خدمات
آسیبدیدگان
برای
بالینی
و
عاطفی
حمایتی
 ۰۸۰۸ ۱۶۸۹ ۱۱۱تماس گرفته و یا به وبسایت
 victimsupport.org.ukمراجعه کنید.
شما همچنین میتوانید در مرکز اجتماعی ،The Curve
خدمات بالینی و عاطفی دریافت دارید .برای کسب اطالعات
بیشتر با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶تماس بگیرید.
خدمات بهداشت روانی یانگمایندز (:)YoungMinds
اگر جوانی دچار ناراحتی اعصاب و روان هستید عبارت
 YoungMindsرا با پیام کوتاه ( )SMSبه شماره ۸۵۲۵۸
بفرستید.

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 فوری ،با پزشک خانواده خود (جیپی)
تماس یا به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه کنید .در
وضعیت اضطراری با شماره  ۹۹۹تماس بگیرید.

جلسات آینده -

تعداد کل خانوارها

در مسکن موقتی

در مسکن دارای
خدمات

۲۰۲

۲۰

۶

خانوارهای مستقر در
هتل

خانوارهای مستقر نزد
دوستان و آشنایان

خانوارهای مستقر در
مسکن دایمی

٣

۲

١۷١

حمایت و راهنمایی توسط گروه تماس اجتماعی
اگر سابقا از کیورک سرویس
( )Key Work Serviceاستفاده
کرده باشید گروه تماس
اجتماعی گرنفل ( Grenfell
)Community Contact Team
کماکان میتواند به شما کمک
کند .این گروه میتواند شما را
در رابطه با مجموعهای از
موضوعات و نیازها حمایت کند،
از قبیل:
 کمک در تکمیل فرمها
 کمک در اسکان در منزل جدید
یا بازگشت به منزل
 یافتن فعالیتهای محلی
 دسترسی به خدمات درمانی
 راهنمایی شما به سایر
خدمات
این گروه چند ماه است که در
این محل مشغول فعالیت است
و اخیرا گسترش یافته تا خدمات
منعطفتری را ارئه کند.
اصوال گروه تماس اجتماعی در

کرو به نشانی The Curve, 10
 Bard Road, W10 6TPو در
ساعات ذیل مستقر است:
دوشنبه ،سهشنبه ،چهارشنبه
و جمعه ١۰ :صبح تا  ۸شب
پنجشنبه ١۰ :صبح تا  ۶شب
شنبه ١١ :صبح تا  ۴عصر
برای دیدار و صحبت با این گروه
نیاز به تعیین وقت قبلی ندارید.
کافیست اینجا بیائید.
در صورت تمایل به دیدار با هر
کدام از اعضای این گروه در
محلی دیگر در روزهای دوشنبه
تا جمعه از ساعت  ۸صبح تا ۸
شب و شنبهها از ساعت ١١
صبح تا  ۴عصر ،میتوانید
درخواست دیدار در محل را از
ساعت  ۸صبح تا  ۸شب
روزهای دوشنبه تا جمعه با
شماره تلفن ۰۷۹۷۰ ۰۸١۴۲۹
مطرح کنید.

حضور ساکنین آزاد است.

کل شورا:

چهارشنبه  ۲٣ژانویه  ۶:٣۰عصر ،تاالر شهر کنزینگتون

کمیته تحقیق بازیابی گرنفل:
چهارشنبه  ۶فوریه  ۶:٣۰عصر ،تاالر شهر کنزینگتون

خدمات احساسی و عاطفی شبانه
گروه سیار اناچاس خدمات کلین یکی هدفمندتری را برای کسانی که حس میکنند نیاز به خدمات شبانه فوری دارند ارایه میکند ،شامل یک
سرویس تلفنی اختصاصی خدمات بهداشت روانی در طول شب و 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  ١۰شب تا  ۷صبح روز بعد با شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۴٣۹٣با گروه سیار
اناچاس تماس بگیرید.

این خبرنامه به زبانهای انگلیسی و عربی هم قابل تهیه است .برای دریافت مرتب آخرین اخبار لطفا ما را دنبال کنید:
www.grenfellresponse.org.uk
facebook.com/grenfellsupport
@grenfellsupport
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