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کارگاههای هنری رایگان برای خالقین جوان

در این شماره:
 ۲برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در مرکز اجتماعی The
Curve
 ۳کمک و راهنمایی توسط گروه
تماس اجتماعی
 ۳میخواهید سازمان غیرانتفاعی
خودتان را برپا کنید؟
 ۳عاشق کتابخانه محل
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴گزارش پیشرفت اسکان مجدد
 ۴کرو میزبان فارغالتحصیالن دوره
َ
منهود
 ۴راهنمایی رایگان و محرمانه
مالی

آموزش خواهد داد.
در تعطیالت میان ترم پیش رو ،برای
پنجشنبه  ۲۱فوریه ،نیکول موریس
کودکان چهار تا  ۱۱ساله و والدین
سرگرمیهای علمی را به ماکسیال
آنها ،چهار هنرمند فرصت امتحان
آورده و درباره تشکیل شدن بدن ما از
گونههای مختلف هنر را فراهم
سلولها ،یک کارگاه آموزشی برگزار
خواهند کرد.
خواهد کرد .سپس همانجا یک
همه کارگاهها راس ساعت
کالیدسکوپ میسازد تا اتاق را به
۲بعدازظهر شروع شده و بمدت دو
فضای سلولی عظیم تبدیل کند.
ساعت برگزار خواهد شد .کارگاهها
در ماکسیال استودیوز واقع در  Maxillaباالخره ،جمعه  ۲۲فوریه فرصت دارید
تا پرنده افسانهای خودتان را ابا
Walk Studios, 4 Maxilla Walk,
استفاده از فوم ساخته و سپس روی
 W10 6NQتشکیل میشوند .الزم
آن بال و پر بگذارید .این کارگاه توسط
است با مراجعه به وبسایت
 bit.ly/2HRvt6Uاز قبل جا رزرو کنید .شوزان اسالگِت اجرا میشود.
اگر از سانین محل باشید میتوانید
از روز سهشنبه  ۱۹فوریه در
در هرکدام از کارگاههای مورد
بعدازظهری سرشار از طراحی و
عالقهتان شرکت کنید .کافیست
خالقیت به تصورات خود بال و پر
دهید .به همراه فلورا دولی هنرمند و بخاطر داشته باشید که از قبل جا
رزرو کنید.
با استفاده از طبیعت ،اشیای روزمره
این پروژه از مجموعه برنامههای
و مواد بازیافتی ،برای خانواده خیالی
فالریش توسط آکاوا ( )ACAVAارائه
کاپا-پیالر یک خانه مسکونی کوچک
میشود.
بسازید.
ُ
چهارشنبه  ۲۰فوریه کامیال برِندن به
شما نشان خواهد داد که چگونه
سبدهای آویز مناسب طبیعت برای
پرورش گلهای مورد عالقه زنبورهای
عسل بسازید .در ضمن اهمیت
حفاظت از زنبورهای عسل را هم

درخواست ساکنین برای هدایت
نامهها
از زمان فاجعه گرنفل ،ساکنین پیشین برج
و گذر گرنفل این انتخاب را داشتند که
نامههایشان را کرو ( )Curveدریافت کنند
( .)Mail Redirectاز روز چهارشنبه ۲۷
فوریه به بعد این گزینه قابل استفاده
نخواهد بود .الزم است قبل از این تاریخ،
ساکنین به رایگان مقصد دیگری برای
نامههایشان انتخاب کنند.
در این باره نامهها و بروشورهای حاوی
اطالعات بیشتر برای ساکنین ارسال شده
است.
اگر ساکنین ،مقصد دیگری برای
نامههایشان تعیین نکنند باید نامههایشان
را از اداره پست غرب لندن به نشانی
Royal Mail West London Delivery
Office, 19 Waxlow Road, NW10 7NU
دریافت کننند.
برای کسب اطالعات بیشتر لطفا با شماره
تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸٣۶و یا ایمیل
 thecurve@rbkc.gov.ukبا کرو تماس
بگیرید.
در ضمن میتوانید با شماره تلفن ٣۸۷۰۵۵
 ۰۱۷۵۲با یکی از پرسنل اداره پست
(رویال میل ( ))Royal Mailصحبت کنید.
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برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve

دوشنبه  ١١فوریه
 ۱۰:٣۰صبح تا  ۱۲:٣۰ظهر – کالس
کامپیوتر برای مبتدیان توسط نوا
( )NOVAبا امکان اخذ مدرک (حضور
آزاد)
 ۱۲:٣۰ظهر تا  ۲:٣۰بعدازظهر – کارگاه
کاریابی توسط نوا ( )NOVAو کمک در
جستجوی اینترنتی کار (حضور آزاد)
 ۵تا  ۷بعدازظهر – کالس زبان عربی
برای سنین هفت سال به باال (الزم
ایمیل
با
تماس
با
است
رزرو
جا
thecurve@rbkc.gov.uk
کنید).
 ۶تا  ۸شب – مهارتهای کاربردی
انگلیسی توسط نوا ( )NOVAبرای
رزرو جا با شماره تلفن ۷۲۲۱ ۹۸٣۶
 ۰۲۰با کریسی در کرو تماس بگیرید
(الزامی).
 ۶:٣۰تا  ۷:٣۰عصر – کالس زومبا
توسط پائوال برای  ۱۸سال به باال
(حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ٣۰:۹ :صبح
تا  ۱۲ظهر و  ۱۲:٣۰ظهر تا  ٣بعدازظهر

سهشنبه  ١۲فوریه
 ۱۰صبح تا  ٣بعدازظهر  -کلوب خیاطی
فوزیه – خیاطی ،رفو و بافندگی –
شرکت برای همه آزاد است.
 ۱۰:٣۰صبح تا  ۱۲:٣۰ظهر – کالس
کامپیوتر برای مبتدیان توسط نوا
( )NOVAبا امکان اخذ مدرک (حضور
آزاد)
 ۴تا  ۵عصر – گروه مطالعه مشترک
برای کودکان و بزرگساالن .برای
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 ۰۷۴۸٣ ۹۷۲۰۲۰یا نشانی ایمیل
ایمیل
 erincarlstrom@thereader.org.ukبا
ارین تماس بگیرید .برای همه سطوح.
(حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۹:٣۰ :تا
 ۱۱:٣۰صبح و  ۱۲:٣۰ظهر تا ٣
بعدازظهر

چهارشنبه  ١۳فوریه

جمعه  ١۵فوریه

 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – صبح قهوه در کرو –
رایگان و آزاد برای همه برای نوشیدن قهوه
و گفتگو
 ۱۰:٣۰صبح تا  ۱۲:٣۰ظهر – کارگاه رزومه
نویسی توسط جاسمین از نوا (.)NOVA
مناسب همه سنین (حضور آزاد)
 ۱:۱۵تا  ٣:۱۵بعدازظهر – جلسه حمایت در
برابر الکل و مواد مخدر (حضور آزاد)
 ۴تا  ۷عصر – گروه دختران نوجوان برای
سنین  ۱٣سال به باال توسط لورا .بهبود
بهداشت و سالمت عاطفی و احساسی.
 ۶تا  ۸عصر – مهارتهای کاربردی در
انگلیسی توسط نوا ( .)NOVAبرای رزرو جا
با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸٣۶با
کریسی تماس بگیرید( .الزامی)
 ۶تا  ۷عصر – کالس آزاد سالسای کوبایی
برای مبتدیان و متوسط ها (حضور آزاد)
 ۷تا  ۸عصر – کالس آزاد سالسای کوبایی
برای متوسطها و پیشرفته ها (حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا
 ۱۲:٣۰ظهر و  ۱تا  ۵بعدازظهر

 ۱۰تا  ۴۵:۱۰صبح – زومبا توسط پائوال
برای زنان  ۱۸سال به باال (حضور آزاد)
 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)
 ۴:٣۰تا  ۵:٣۰عصر – آموزش تکواندو ،هنر
برای مبتدیان،
دفاع شخصی کره ای،
کودکان  ۶تا  ۱۲ساله (حضور آزاد)
 ۵:٣۰تا  ۶:٣۰عصر – آموزش تکواندو ،هنر
برای سطح
دفاع شخصی کره ای،
متوسط ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله (حضور
آزاد)
 ۶:٣۰عصر تا  ۸شب – آموزش تکواندو،
هنر دفاع شخصی کره ای ،برای نوجوانان
و جوانان  ۱٣سال به باال (حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا ۱۲
ظهر و  ۱۲:٣۰ظهر تا  ۵بعدازظهر

پنجشنبه  ١۴فوریه
– گروه اسکان کلریون
 – )Clarionجلسات
 کمک و راهنمایی دردرخواست کار (حضور

 ۱۰صبح تا  ۴عصر
( Housing Group
کاریابی برای عموم
مورد تهیه رزومه و
آزاد)
 ۱۵:۱۰صبح تا  ۱۵:۱۲بعدازظهر –اعتماد
بنفس در صحبت از طرف اوپناِیج
(  ) OpenAgeبرای کسانی که می خواهند
زبان دوم خود ،انگلیسی خود را تقویت
کنند.
 ٣۰:۱۱صبح 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)
 ۵تا  ۷بعدازظهر – کالس زبان عربی برای
سنین هفت سال به باال (الزم است با
تماس با ایمیل  thecurve@rbkc.gov.ukجا
رزرو کنید).
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا ۱:٣۰
بعدازظهر و  ۲تا  ٣بعدازظهر

شنبه  ١۶فوریه
 ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر –آکادمی منهود
( .)Manhoodکالس آماده سازی پسران
آفریقایی تبار هشت تا  ۱۲سال برای
تقویت مردانگی مثبت (حضور آزاد)
 ٣۰:۲تا  ٣۰:٣بعدازظهر – کالس رایگان
سالسای کوبا برای مبتدیان و متوسط ها
(حضور آزاد)
 ٣۰:٣تا  ٣۰:۴بعدازظهر – کالس رایگان
سالسای کوبا برای متوسط ها و
پیشرفته ها (حضور آزاد)

یکشنبه  ١۷فوریه
 ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر –آموزش تکواندو برای
مبتدیان ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله (حضور
آزاد)
 ۱۱صبح تا  ٣بعدازظهر – گالس تقویتی
برای کی استِیج  ٣و کی استِیج  ۴توسط
توربو تیوتورز ( ( )Turbo Tutorsحضور آزاد)
 ۱۲ظهر تا  ۱بعدازظهر – آموزش تکواندو
برای پیشرفتهها ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله
(حضور آزاد)
 ۱تا  ٣۰:۲بعدازظهر – آموزش تکواندو،
برای نوجوانان و جوانان  ۱٣سال به باال
(حضور آزاد)

برای رزرو جا در محل نگهداری اطفال کرو با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۶٣و یا ایمیل  thecurve@rbkc.gov.ukتماس بگیرید.

The Curve Community Centre, 10 Bard Road, W10 6TP
ساعات کار :دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  ۱۰صبح تا  ۸شب ،شنبه و یکشنبه ۱۱ :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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کمک و راهنمایی توسط گروه تماس اجتماعی
اگر قبال از خدمات کیورک
سرویس ()Key Work Service
استفاده کرده باشید ،بعد از این
گروه تماس اجتماعی گرنفل
( Grenfell Community Contact
 )Teamمیتواند این خدمات را
برای شما و خانوادهتان ادامه دهد.
این گروه میتواند مجموعهای از
خدمات و درخواستهای شما را
پاسخگو باشد ،از جمله:
 کمک برای تکمیل فرمها
 کمک در استقرار در خانه جدید
یا بازگشت به خانه
 پیدا کردن رویدادهای محلی
خدمات
به
 دسترسی
بهداشتی
 راهنمایی شما به سایر خدمات
این گروه چند ماه است که در
محل فعال بوده و اکنون توسعه
یافته تا بتواند خدمات قابل
انعطافتری ارائه دهد.

اساسا گروه تماس اجتماعی در
کرو به نشانی The Curve, 10
 Bard Road, W10 6TPمستقر
شده و در اوقات ذیل در دسترس
هست:
دوشنبه ،سهشنبه ،چهارشنبه و
جمعه ۱۰ :صبح تا  ۸شب
پنجشنبه ۱۰ :صبح تا  ۶عصر
شنبه ۱۱ :صبح تا  ۴عصر
برای صحبت با این گروه نیاز به
تعیین وقت قبلی نیست .کافی
است بیائید.
در صورتیکه بخواهید در محدوده ۸
صبح تا  ۸شب روزهای دوشنبه تا
جمعه و  ۱۱صبح تا  ۴عصر
شنبهها ،با هر کدام از اعضای این
گروه در محلی خارج از دفترشان
دیدار کنید ،کافیست از ساعت ۸
صبح تا  ۸شب روزهای دوشنبه تا
جمعه با شماره تلفن ۰۸۱۴۲۹
 ۰۷۹۷۰تماس بگیرید.

میخواهید سازمان غیرانتفاعی خودتان را عاشق کتابخانه محل
برپا کنید؟
این ماه (فوریه) به کتابخانه محل خود سر بزنید و
آیا دوست دارید برای کمک به جامعه ،یک سازمان
غیرانتفاعی راهاندازی کنید؟ شاید هم صرفا دوست دارید
بدانید سازمانهای غیرانتفاعی چگونه در خدمت جامعه
بوده و افراد همفکر را دور هم جمع میکنند .مرکز
سنتر ( Portobello
بازرگانی پورتبللو (پورتبللو بیزینس
ِ
 ))Business Centreسمیناری برای توصیح همه اطالعات
الزم درباره راهاندازی یک سازمان غیرانتفاعی برگزار
میکند که برای ساکنین کنزینگتون و چلسی رایگان
است.
جیمز واتکین ،مشاور بازرگانی و کارشناس توسعه
اقتصادی ،آنجا خواهد بود تا آنچه را که درباره تامین مالی
عمومی اینترنتی (کرادفاندینگ ( ،))crowdfundingوامها،
ارتباطات اجتماعی ،تا هدایای خیریه و سایر موارد توضیح
دهد.
در صورت تمایل به شرکت در این سمینار ،میتوانید
بصورت آنالین در وبسایت  bit.ly/2RMJdztجای خود را رزرو
کنید .با تماس با مرکز بازرگانی پورتبللو از طریق شماره
تلفن  ۰۲۰ ۷۴۶۰ ۵۰۵۰و یا ایمیل  info@pbc.co.ukاز
تخفیف ساکنین کنزینگتون و چلسی بهرمند شوید.
برای رزرو بلیط پرداخت یک ودیعه قابل برگشت  ۱۰پوندی
ضروری است.

ببینید که کار آن صرفا امنت دادن کتاب نیست و
فعالیتهای دیگری هم وجود دارد.
بهتر نیست در بحثهای گروههای مطالعه
مشترک شرکت کرده و در گفتگوهای محرک و
هیجانانگیز آنها مشارکت داشته باشید؟ یا
میتوانید در یکی از کلوبهای بازی کتابخانه
شرکت کرده و شاید هم بعنوان قهرمان به خانه
برگردید.
برنامههای ارائه شده در کتابخانه نزدیک به خود
را در وبسایت شورا (کانسل) به نشانی
 www.rbkc.gov.uk/librariesببینید.
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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  ۰۲۰ ۸۲۰١ ۲۴۲۶با پلیس
متروپولیتان تماس بگیرند.

گرنفل و خیابان گرنفلواک
ارقام این جدول مربوط به  ۷فوریه  ۲۰۱۹هست.

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  ۹:٣۰صبح 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
 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 ١۳۷ ١١١و یا  ۰۲۰ ۷۳۶١ ۳۰۰۸تماس بگیرید.
کمک به قربانیان :در  ۲۴ساعت شبانه روز با تلفن خدمات
آسیبدیدگان
برای
بالینی
و
عاطفی
حمایتی
 ۰۸۰۸ 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  ۰۲۰ 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
 ۶:٣۰عصر ،تاالر شهر کنزینگتون
گروه رهبری :چهارشنبه  ۲۰فوریه  ۶:٣۰عصر ،تاالر
شهر کنزینگتون

تعداد کل خانوارها

در مسکن موقتی

در مسکن دارای
خدمات

۲۰۲

۱۶

۴

خانوارهای مستقر در
هتل

خانوارهای مستقر نزد
دوستان و آشنایان

خانوارهای مستقر در
مسکن دایمی

٣

۱

۱۷۸

کرو میزبان فارغالتحصیالن دوره َ
منهود

شنبه  ۱۶فوریه از ساعت  ۱۲ظهر تا  ۵عصر مراسم
فارغالتحصیلی کسانی که در دوره آکادمی منهود ( Manhood
 )Academyشرکت کرده بودند در کرو به نشانی The Curve,
 10 Bard Road, W10 6TPبرگزار خواهد شد .این دوره ۱۰
هفتهای برای پسران  ۸تا  ۱۲ساله در کنار تقویت اعتماد
بنفس و آگاهی آنها مهارتهایی را که برای زندگی روزمره الزم
دارند آموزش میدهد.
مراسم مهم فارغالتحصیلی در این روز جشن اجتماعی به
همراه غذاهای منطقه کارائیب ،نمایش و سخنرانی در کنار
مهمانان ویژه برگزار خواهد شد.
بهتر نیست در این مراسم شرکت کرده و در کنار تشویق این
نوجوانان ،با سایر فعالیتهای آکادمی هم آشنا شوید؟
دوره  ۱۰هفتهای بعدی بهار امسال در کرو برگزار خواهد شد.
اگر فرزند شما مایل به شرکت در این دوره است یا اگر مایل
به کسب اطالعات بیشتری هستید به نشانی
 info@manhoodacademywest.co.ukایمیل بفرستید.
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  ۱۰شب 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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