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مخالفت همه مردم با جرایم چاقوکشی

در این شماره:
 ۲برنامهها و فعالیتهای
عرضه شده در مرکز
اجتماعی The Curve
 ۳گلبرگی دیگر بر روی
کاشیکاری یادواره گرنفل
شکفت
 ۳ورزش کودکان در تعطیالت
میان ترم
 ۳اهمیت خالقیت در کارگاه
جدید جوانان
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴گزارش پیشرفت اسکان
مجدد

پروژه وان الیف نو نایف (زندگی بدون چاقو کارفرمایان احتمالی نشان دهید و شاید
هم بتوانید وقت مصاحبهای هم برای بعد
( )One Life No Knifeاین ماه دو رویداد
از نمایشگاه رزرو کنید .نمایشگاه محیطی
مهیج و رایگان سرشار از موسیقی زیبا،
صمیمی و فارغ از استرس است تا درباره
غذاهای خوشمزه ،و فرصتهای کسب
کاری که در آینده میخواهید انجام دهید
جایزه را برای کسانی که در کنزینگتون
شمالی زندگی ،کار یا تحصیل میکنند به به شما دید دهد .کارفرمایانی که شرکت
آنها در نمایشگاه تاکنون تائید شده
ارمغان میآورد.
آغازگر برنامه ،مسابفه فوتبال بین تیمهای عبارتند از بریتیش ا ِیروِیز ،باشگاه فوتبال
چلسی ،ارتش ،آتشنشانی لندن،
آربیکیسی یوث (جوانان کنزینگتون و
دانشگاه برونِل ،بنیاد پرنس و دیگران.
چلسی ( )RBKC Youthو پلیس شهری
بعد از آنکه همه با همدیگر آشنا شدند،
(پلیس متروپولیتان – فرماندهی ناحیه
برنامه شب موسیقی که توسط شانی
غرب مرکزی) در روز چهارشنبه  ۲۰فوریه
بی از رادیو بیبیسی وان اِکسترا اجرا
خواهد بود .این مسابقه ساعت ۴۵:۴
میشود تا ساعت  ١۰شب ادامه خواهد
عصر در مرکز ورزشی وِستوِی در
یافت و مهمانان ویژه هم در این برنامه
Westway Sports Centre, 1
حضور خواهند داشت.
 Crowthorne Road, W10 6RPشروع
این شبی است که نباید فراموش شود.
خواهد شد .از همه ساکنین دعوت
ایونتبرایت
وبسایت
در
نام
ثبت
با
بیایند.
میشود برای تشویق بازیکنان
ِ
در روز جمعه  ۲۲فوریه ،برای جوانان  ١۵تا ( )Eventbriteبلیط رایگان خود را دریافت
 ۲۴ساله ،نمایشگاه فرصتها در تابرناکل کنید .کافیست به نشانی
 www.eventbrite.co.ukرفته و عبارت
واقع در The Tabernacle on Powis
One Life No Knife Opportunities Fair
 Square, W11 2AYبرگزار خواهد شد.
را جستجو کنید.
متعاقبا ،برنامه موسیقی که توسط وان
با ادامه معضل چاقوکشی در لندن
وایب ( )One Vibeبرگزار میشود با
اجرای شانی بی از رادیو بیبیسی وان برنامههای وان الیف نو نایف میخواهد
راهی بسوی اشتغال ،تحصیل و
اِکسترا (.)BBC Radio 1Xtra
فرصتهای بیشتر برای جوانان بگشاید.
نمایشگاه که از ساعت  ۵تا  ۷بعدازظهر
آگاه باشید که برای استفاده تبلیغاتی در
دایر خواهد بود فرصتی است تا با دهها
آینده ،در این مراسم فیلمبرداری و
کارفرمای بالقوه صحبت کنید و از نزدیک
عکسبرداری صورت خواهد گرفت.
با چگونگی کار کردن با آنها آشنا شوید.
در ضمن فرصتی است تا خود را به

 ۴بروشوری جدید از
اناچاس برای آسیبدیدگان
گرنفل
 ۴راهنمایی رایگان و
محرمانه مالی

تمرکز کمیته تحقیق و
تفحص گرنفل بر روی
خدمات کودکان
اکنون میتوانید دستور کار و سایر
اسناد مربوط به جلسه چهارشنبه
آینده ( ۶فوریه) کمیته تحقیق و
تفحص گرنفل را مشاهده کنید.
موضوعاتی که مورد بحث و بررسی
کمیته قرار خواهد گرفت مشتمل
است بر خدمات حمایتی که توسط
خدمات کودکان در استراتژی
بازسازی گرنفل به جوانان ،نوجوانان
و کودکان ارائه میشود ،نحوه
تامین منابع بازسازی گرنفل ،و
فرایند اسکان مجدد گرنفل.
مشروح دستور جلسه و اسناد
مربوطه را میتوانید در نشانی
اینترنتی  bit.ly/2G5q0H3مطالعه
نمائید.
کمیته تحقیق و تفحص ساعت ۶
عصر روز چهارشنبه  ۶فوریه در
سالن کوچک تاالر شهر کنزینگتون
تشکیل جلسه خواهد داد .شرکت
برای عموم آزاد است.
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اخبار حمایت از گرنفل

برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  ۴فوریه
 ١۰:۳۰صبح تا  ١۲:۳۰ظهر – کالس
کامپیوتر برای مبتدیان توسط نوا ( )NOVAبا
امکان اخذ مدرک (حضور آزاد)
 ١۲:۳۰ظهر 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 چهارشنبه  ۶فوریه
 ١۰صبح تا  ١۲ظهر – صبح قهوه در کرو
تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲١ ۹۸۳۶با کریسی در کرو
– رایگان و آزاد برای همه برای نوشیدن
تماس بگیرید (الزامی).
قهوه و گفتگو
 ۶:۳۰تا  ۷:۳۰عصر – کالس زومبا توسط
 ١۰:۳۰صبح تا  ١۲:۳۰ظهر – کارگاه
پائوال برای  ١۸سال به باال (حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۳۰:۹ :صبح تا  ١۲رزومه نویسی توسط جاسمین از نوا
( . )NOVAمناسب همه سنین (حضور
ظهر و  ١۲:۳۰ظهر تا  ۳بعدازظهر
آزاد)
 ١:١۵تا  ۳:١۵بعدازظهر – جلسه
سهشنبه  ۵فوریه
حمایت در برابر الکل و مواد مخدر
 ١۰صبح تا  ۳بعدازظهر  -کلوب خیاطی
(حضور آزاد)
فوزیه –خیاطی ،رفو و بافندگی – شرکت
 ۴تا  ۷عصر – گروه دختران نوجوان برای
برای همه آزاد است.
سنین  ١۳سال به باال توسط لورا .بهبود
 ١۰:۳۰صبح تا  ١۲:۳۰ظهر – کالس
و
عاطفی
سالمت
و
کامپیوتر برای مبتدیان توسط نوا ( )NOVAبا بهداشت
احساسی.
امکان اخذ مدرک (حضور آزاد)
 ۶تا  ۸عصر – مهارتهای کاربردی در
 ۴تا  ۵عصر – گروه مطالعه مشترک برای
کودکان و بزرگساالن .برای کسب اطالعات انگلیسی توسط نوا ( .)NOVAبرای رزرو
جا با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲١ ۹۸۳۶با
بیشتر با شماره تلفن  ۰۷۴۸۳ ۹۷۲۰۲۰یا
کریسی تماس بگیرید( .الزامی)
نشانی ایمیل ایمیل
 erincarlstrom@thereader.org.ukبا ارین  ۶تا  ۷عصر – کالس آزاد سالسای
کوبایی برای مبتدیان و متوسطها
تماس بگیرید .برای همه سطوح( .حضور
(حضور آزاد)
آزاد)
 ۷تا  ۸عصر – کالس آزاد سالسای
 ۵تا  ۷بعدازظهر – کالس زبان عربی برای
کوبایی برای متوسط ها و پیشرفتهها
سنین هفت سال به باال (ال زم است با
تماس با ایمیل  thecurve@rbkc.gov.ukجا (حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ١۰ :صبح تا
رزرو کنید).
 ١۲:۳۰ظهر و  ١تا  ۵بعدازظهر
محل نگهداری از کودکان ۹:۳۰ :تا ١١:۳۰
صبح و  ١۲:۳۰ظهر تا  ۳بعدازظهر

پنجشنبه  ۷فوریه

 ١۰صبح تا  ۴عصر – گروه اسکان
کلریون ( – )Clarion Housing Group
جلسات کاریابی برای عموم  -کمک و
راهنمایی در مورد تهیه رزومه و
درخواست کار (حضور آزاد)
 ١۵:١۰صبح تا  ١۵:١۲بعدازظهر –اعتماد
بنفس در صحبت از طرف اوپناِیج
که
کسانی
برای
( ) OpenAge
می خواهند زبان دوم خود ،انگلیسی
خود را تقویت کنند.
 ۳۰:١١صبح 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)
 ۵تا  ۷بعدازظهر – کالس زبان عربی
برای سنین هفت سال به باال (الزم
ایمیل
با
تماس
با
است
 thecurve@rbkc.gov.ukجا رزرو کنید).
محل نگهداری از کودکان ١۰ :صبح تا
 ١:۳۰بعدازظهر و  ۲تا  ۳بعدازظهر

جمعه  ۸فوریه
 ١۰تا  ۴۵:١۰صبح – زومبا توسط پائوال
برای زنان  ١۸سال به باال (حضور آزاد)
 ١١صبح تا  ١۲ظهر – 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 کره ای،
مبتدیان ،کودکان  ۶تا  ١۲ساله (حضور
آزاد)
 ۵:۳۰تا  ۶:۳۰عصر – آموزش تکواندو،
هنر دفاع شخصی کره ای ،برای سطح
متوسط ،کودکان  ۶تا  ١۲ساله (حضور
آزاد)
 ۶:۳۰عصر تا  ۸شب – آموزش تکواندو،
برای
هنر دفاع شخصی کره ای،
نوجوانان و جوانان  ١۳سال به باال
(حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ١۰ :صبح تا ١۲
ظهر و  ١۲:۳۰ظهر تا  ۵بعدازظهر

شنبه  ۹فوریه
 ١١صبح تا  ١۲ظهر –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 رایگان
سالسای کوبا برای متوسط ها و
پیشرفته ها (حضور آزاد)

یکشنبه  ١٠فوریه
 ١١صبح تا  ١۲ظهر –آموزش تکواندو
برای مبتدیان ،کودکان  ۶تا  ١۲ساله
(حضور آزاد)
 ١١صبح تا  ۳بعدازظهر – گالس تقویتی
برای کی استِیج  ۳و کی استِیج  ۴توسط
توربو تیوتورز (( )Turbo Tutorsحضور
آزاد)
 ١۲ظهر تا  ١بعدازظهر – آموزش تکواندو
برای پیشرفته ها ،کودکان  ۶تا  ١۲ساله
(حضور آزاد)
 ١تا  ۳۰:۲بعدازظهر – آموزش تکواندو،
برای
هنر دفاع شخصی کره ای،
نوجوانان و جوانان  ١۳سال به باال
(حضور آزاد)

برای رزرو جا در محل نگهداری اطفال کرو با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲١ ۹۸۶۳و یا ایمیل thecurve@rbkc.gov.uk
تماس 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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اخبار حمایت از گرنفل

گلبرگی دیگر بر روی کاشیکاری یادواره گرنفل شکفت

جوانانی که در باشگاه راگبی پورتبللو
تراست ()Rugby Portobello Trust
شرکت میکنند هشتمین گلبرگ
کاشیکاری یادواره برج گرنفل را تکمیل
کردند.
این گلبرگ تا راهپیمایی سکوت بعدی در
روز پنجشنبه  ١۴فوریه در محل خود نصب
خواهد شد.
کانون این کاشیکاری گل شکل قبال در
مراسم بزرگداشت گذشت  ١۲ماه از
فاجعه گرنفل رونمایی شده است.
بعد از آن ،هر ماه گروهی از جامعه با
همکاری همدیگر یک گلبرگ از این گل را
تهیه کردهاند .این کاشیکاری بر روی حصار
اطراف پای برج گرنفل نصب شده است.
روی هر گلبرگ واژه انتخابی هر گروه نقش
بسته که عبارتند از عشق ،امید ،اتحاد،
یکپارچگی ،احترام ،شهامت و در کنار هم.
آخرین گلبرگ هم حاوی کلمه شفقت
( )Graceاست.
گروهی که گلبرگ بعدی را خواهد ساخت
اکلم وی ِلج ( )Acklam Villageهست اما
هنوز واژهای انتخاب نکرده است.

ورزش کودکان در تعطیالت میان ترم
مرکز تفریحی کنزینگتون کودکان محل را ترغیب میکند در تعطیالت میان
ترم در اردوهای دو روزه تنیس روی میز شرکت کنند .این اردوی دو روزه از
ساعت  ۲تا  ۴بعدازظهر روزهای پنجشنبه  ۲١و جمعه  ۲۲فوریه در مرکز
تفریحی کنزینگتون واقع در Kensington Leisure Centre, Silchester
 Road, W10 6EXبرای کودکان پنج تا  ١۰ساله برگزار خواهد شد.
در ضمن برای تعطیالت میان ترم محل جدیدی هم برای اردوی تنیس روی
میز تدارک دیده شده است .این جلسات از ساعت  ١۰صبح تا  ١۲ظهر
روزهای سهشنبه  ١۹و چهارشنبه  ۲۰فوریه در مرکز اجتماعی کرو واقع در
 The Curve Community Centre, 10 Bard Road, W10 6TPبرای کودکان
پنج تا هشت ساله برگزار خواهد شد.
برای ثبت نام با در دست داشتن نام ،تاریخ تولد و شماره تماس والدین یا
سرپرست کودکتان ،با فیل ،مدیر ورزش اجتماعی (کمیونیتی اسپورت
منجر ( )Community Sport Managerمرکز تفریحی کنزینگتون به نشانی
ایمیل  phil.kemp@gll.orgتماس بگیرید.
امکان شنای رایگان برای زیر هشت سال هم مجددا در تعطیالت میان ترم
ماه فوریه در زمان تمام جلسات شنای عمومی در
مرکز تفریحی کنزینگتون برقرار است.نیازی به رزرو
وقت نیست و کافیست شخصا آمده و در هر کدام از
اوقات شنای عمومی (سویم فور آل ()Swim for All
شرکت کنید.
شما خواه شناگر حرفهای باشید خواه نوآموز ،بهتر
است اندکی وقت برای مطالعه مقررات ایمنی
استخر شنای مرکز تفریحی کنزینگتون را در نشانی
اینترنتی  www.better.org.uk/swimsafetyrulesدر
دسترس است بخوانید.
توجه کنید که کالسهای شنا و سایر کالسهایی که
مربی دارد شامل این امر نمیشود.

دیدبان کنزینگتون
شمالی (وایت واچ
( )White Watchگلبرگ
ماه قبل را در دست
دارد.
صاحب امتیاز عکس :توبی
لورنت بِنسون
ِ

اهمیت خالقیت در کارگاه جدید
جوانان

قرار است کارگاه جدیدی برای جوانان و نوجوانان
در کنزینگتون شمالی برگزار شود .این کارگاه که
توسط کامیتان آرتس ( )Kamitan Artsهماهنگ
شده محیطی خالق ایجاد میکند تا بتوانید شعر
بسرائید ،شعر و رپ بخوانید و کار هنری خلق
کنید و برقصید .کامیتان آرتس همان سازمانی
است که مراسم شعر برای گرنفل ( Poetry 4
 )Grenfellرا برگزار کرده و کتاب لیریکل آرت
( )Lyrikal Artرا منتشر کرد.
این جلسات در جایی تشکیل خواهد شد که هنر
و شعر به هم میرسند و مهمانانی هنرمندان و
موسیقیدان بطور نوبتی در آنها حاضر شده و
الهام بخشیده و شما را سرگرم خواهند کرد.
اولین جلسه روز سهشنبه  ۵فوریه برگزار شده و
بعد از آن هم روزهای سهشنبه و پنجشنبه (به
استثنای ایام تعطیل مدارس) جلساتی برگزار
خواهد شد.
زمان و مکان تشکیل کارگاهها به شرح زیر است:
سهشنبهها از ساعت  ۵تا  ۳۰:۶بعدازظهر برای
سنین  ۸تا  ١۲سال در باشگاه ه ُرو واقع در The
Harrow Club, 187 Freston Road, W10 6TH
پنجشنبهها از ساعت  ۵تا  ۳۰:۶بعدازظهر برای
سنین  ١۲تا  ۲١سال در رید واقع در The Reed,
28 Convent Gardens, W11 1NH
در صورتیکه شما یا فرزندتان مایل به شرکت
هستید لطفا با ارسال ایمیل به امانوئِل به
نشانی  Ka.1@hotmail.co.ukثبت نام کنید.
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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  ٠۲٠ ۸۲٠١ ۲۴۲۶با پلیس
متروپولیتان تماس بگیرند.

گرنفل و خیابان گرنفلواک
ارقام این جدول مربوط به  ۳١ژانویه  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  ۹:۳۰صبح تا ۵
عصر 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  ۲۴ساعته
 ٠۳٠٠ ۳٠۳ 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
 ٠۸٠٠ ١۳۷ ١١١و یا  ٠۲٠ ۷۳۶١ ۳٠٠۸تماس بگیرید.
کمک به قربانیان :در  ۲۴ساعت شبانه روز با تلفن خدمات
آسیبدیدگان
برای
بالینی
و
عاطفی
حمایتی
 ٠۸٠۸ ١۶۸۹ ١١١تماس 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  ٠۲٠ ۷۲۲١ 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.com
خودتان را معرفی کنید.
در صورت نیاز فوری ،با پزنشک خانواده خود (جیپی)
تماس یا به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه کنید .در
وضعیت اضطراری با شماره  ۹۹۹تماس بگیرید.

جلسات آینده -

حضور ساکنین آزاد است.

کمیته تحقیق بازیابی گرنفل :چهارشنبه  ۶فوریه
 ۶:۳۰عصر ،تاالر شهر کنزینگتون
گروه رهبری :چهارشنبه  ۲۰فوریه  ۶:۳۰عصر ،تاالر
شهر کنزینگتون

تعداد کل خانوارها

در مسکن موقتی

در مسکن دارای
خدمات

۲۰۲

١۷

۴

خانوارهای مستقر در
هتل

خانوارهای مستقر نزد
دوستان و آشنایان

خانوارهای مستقر در
مسکن دایمی

۳

١

١۷۷

جدید
بروشوری
آسیبدیدگان گرنفل
خدمات بهداشت و سالمت
گرنفل اناچاس بروشور جدیدی
منتشر کرده حاوی اطالعات
تماس ضروری که ممکن است
الزم داشته باشید.
این گروه مجموعهای از خدمات
گفتار درمانی را برای آسیب
دیدگان فاجعه گرنفل عرضه
میکند .اعضای این گروه خانه
به خانه مراجعه میکنند تا به
همه اطالع دهند گه اگر نیاز
داشته باشند با کسی صحبت
کنند همیشه کسی هست به
حرفشان گوش کند و در این
گروه روانشناس هم حضور دارد.

از

اناچاس

برای

این بروشور تاکنون بین عدهای از
مردم محل توزیع شده و قرار
است در راهپیمایی سکوت
سایلنت واک ()Silent Walk
پنجشنبه  ١۴فوریه هم تعداد
دیگری از این بروشور توزیع شود.
در ضمن میتوانید این بروشور را
در وبسایت اناچاس مرکز و
شمالغرب لندن ( )CNWLبه
نشانی  bit.ly/2UurChAبیابید.

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

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 ۴۳۹۳با 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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