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 ه      شمار نیدر ا      

 

 جابجایی مرکز امداد گرنفل ۱

تمدید مهلت مشاوره تحقیق و  ۱

 تفحص

 آخرین اخبار کمکهای مالی ۲

 اطالعات تحویل خودرو ۲

سالمت روان کودکان و  ۳

 نوجوانان

  آخرین اخبار اسکان ۴

 هانامه دریافت ۴

 جیسواالت را  ۴

 

 ه        خبرنام نیهدف از ا       

 

شماره خبرنامه  نیمدوو  بیست نیا

 میهست لیگروه اقدام گرنفل است. ما

اطالعات و  نیآخر انیشما را در جر

 .میخدمات قابل استفاده قرار ده

و  یسیانگل یخبرنامه به زبانها نیا

ب کس یاست. برا هیهم قابل ته یعرب

به  تریاطالعات ما را در تو نیآخر

و در  grenfellsupportشناسه @

 یبه نشان سبوکیف

facebook.com/grenfellsupp

ort ه ما ب تیبه وبسا ای دیدنبال کن

مراجعه  www.gov.uk ینشان

 .دیینما

 The Curveانتقال مرکز امداد گرنفل به محل جدید در 

، مرکز ژوئیه( ۲۰ پنجشنبه)روز ام

مکانی وی به امداد گرنفل از وست

 The Curve, 10جدید در نشانی 

Bard Road, W10 6TP  منتقل شد

 د.باش تری فعالمدت طوالنی تا

این محل که درست نزدیک ایستگاه 

خیابان التیمار و مرکز ورزشی 

کند که وی قرار دارد تضمین میوست

سوزی برج گرنفل آسیب دیدگان آتس

خواهند توانست با هم دیدار کرده و 

کماکان به خدمات الزم دسترسی داشته 

 باشند.

افتتاح شد که امروزمرکز جدید 

ای از خدمات را در اختیار مجموعه

ساکنین قرار خواهد داد. آسیب دیدگان 

ها و سوزی برج گرنفل و خانوادهآتش

 همسایگانشان امکان خواهنددوستان و 

داشت در این محل با همدیگر دیدار 

 کنند.

 ۱۰این مرکز همه روزه از ساعت 

و  شب باز بوده و کمک ۸صبح تا 

و در مشاوره توسط موسسات 

ان اچ اس، مختلفی مانند موضوعات 

مددکاری ها، اداره پست، کمک هزینه

اجتماعی برای بزرگساالن و کودکان، 

 ارائه خواهد شد.و اسکان 

 سایر خدمات عبارتند از:

  عاطفی حمایت 

  اطفال نگهداری محل 

  دستشوئی و خوراک مکانهای 

  دجدی لباسهای سفارش برای محلی 

داوطلبین محلی هم برای ادامه کار 

به هر  خطیر کمک به آسیب دیدگان

 .شکل ممکن حضور دارند

 
 مشاوره تمدید مهلت بدنبال لسات حضوری ج

 نییتع یبرا شنهاداتیارایه پمهلت 

و تفحص بار  قیتحق یأصول اساس

اوت )آگوست(  ۴تا روز جمعه  گرید

 شد. دیتمد

ا بمدت دو هفته )ت کباریمهلت قبال  نیا

 شده بود. دی( تمدهیژوئ ۲۸

شآت دگانید بیمهم است که آس اریبس

بتوانند نظرات خود را در  یسوز

 یو تفحص و سواالت قیمورد روند تحق

پاسخ داده شود مطرح کنند.  دیکه با

کمک به شما بمنظور ارائه  یبرا

 آزاد، یجلسات حضور شنهاداتتان،یپ

 یسایدر محل کل نده،یهفته و هفته آ نیا

برگزار خواهد  لیه نگینات ستیمتد

 .شد

 

 شنهاداتتان،ینوشتن و ارسال پ یبرا

 نفر مشاور کیموجود هست. وتریکامپ

مستقل هم حضور دارد تا هدف از 

 را به شنهاداتیمشاوره و نحوه ارسال پ

 ازیدهد. در صورت ن حیشما توض

ه ب سینو شیپ هیدر ته تواندیمشاور م

 شما کمک کند.

 یاسیهفته در محل کل نیجلسات ا زمان

واقع در  لیه نگینات ستیمتد

Notting Hill Methodist 

Church,240 Lancaster Road, 

W11 4AH است: ریبشرح ز 

 ۲ ساعت ژوئیه ۲۰ پنجشنبه 

 ظهر از بعد ۴ تا

 تا ۲ ساعت ژوئیه ۲۱ جمعه 

 ظهر از بعد ۴

در خبرنامه یبعد یجلسات اطالعات

 اعالم خواهد شد. یآت یها

 

 



 ۲۰۱۷ ژوئیه ۲۰ 
 

  
 شود؟یارائه م یچه خدمات

 

افرادی که در رابطه با تحقیقات پلیس بر روی 

خواهند با پلیس صحبت کنند سوزی میآتش

 با ۰۸۰۰ ۰۳۲ ۴۵۳۹با شماره تلفن لطفا 

 پلیس متروپولیتان تماس بگیرند.

 

 مهم یشماره تماسها ریسا
 

: زانیخدمات مربوط به از دست دادن عز

روز با شماره تلفن ساعت شبانه ۲۴در 

 ای ۰۸۰۸ ۸۰۸ ۱۶۷۷ ییراهنما گانیرا

 helpline@cruse.org.ukلیمیا ینشان

 .دیریتماس بگ

 

 ،یسواالت مربوط به صدور پاسپورت المثن

لطفا با تلفن  ایتانیو مهاجرت به بر زایو

تماس  ۰۳۰۰ ۲۲۲ ۰۰۰ساعته   ۲۴مشاوره 

 .دیریبگ

 

نگران  اگرهوا و مواجهه با دود:  تیفیک

 واه یمرتبط با آلودگ یهایماریب میبروز عال

ماره با ش ایبه پزشک مراجعه کرده  دیبا دیهست

وزارت بهداشت )ان اچ اس( تماس  ۱۱۱

 .دیریبگ

 

خدمات بهداشت روان وزارت بهداشت )ان 

 نهیخدمات در زم افتیدر یبرااچ اس(: 

ساعت شبانه روز با  ۲۴بهداشت روان، در 

 لیمیا ینشان ایو   ۰۸۰۰ ۰۲۳۴ ۶۵۰شماره 

cnw-tr.spa@nhs.ne دیریتماس بگ. 

 

ساعت شبانه روز  ۲۴در : انیکمک به قربان

 یراب ینیو بال یعاطف یتیبا تلفن خدمات حما

تماس گرفته  ۰۸۰۸ ۱۶۸۹ ۱۱۱ دگانیبدیآس

 victimsupport.org.uk تیبه وبسا ایو 

 .دیمراجعه کن

 

 ،گرنفل در مرکز امداد دیتوانیم نیشما همچن

 یبرا .دیدار افتیدر یو روان یخدمات جسم

 ۱۳۳با شماره تلفن  شتریکسب اطالعات ب

 .دیریتماس بگ ۰۷۷۱۲ ۲۳۱

 

شب،  ۸صبح تا  ۸از  دیتوانیم نیهمچن

سرخ به شماره  بیاخذ کمک با صل یبرا

 .دیریتماس بگ  ۰۸۰۰  ۴۵۸  ۹۴۷۲

 

ه ب تریمنظم خبرها ما را در تو افتیدر یبرا

 سبوکیو در ف grenfellsupportشناسه @

 یبه نشان

facebook.com/grenfellsupport  دنبال

 یما به نشان تیبه وبسا ای دیکن

www.gov.uk دییمراجعه نما. 

 

در  رها شدهخودروهای 

 نگیپارک

 کینزد ینگهایپارک درشما  یاگر خودرو

آنرا  دیدار لیبرج گرنفل مانده و تما

تا  ۱۲ساعات  نی. لطفا بدیتوانیم د،یبردار

بعد از ظهر به محدوده محصور شده  ۱

به شما در  سیو پل دیمراجعه کن سیپل

کمک خواهد  تانیخارج کردن خودرو

 کرد.

 الندن فاندرز
 یسازمانها یبرا یپوند ونیلیم ۱بودجه  کی

 در یاری یکوچکتر که برا یهاهیریو خ یمحل

دهش شقدمیفاجعه پ نیا دگانید بیکمک به آس

بودجه  نیاست. هدف از ا یاند قابل دسترس

 نیاز ا نانیسازمانها و اطم یهانهیجبران هز

 آنها تداوم خواهد داشت تیاست که فعال

و  درخواست: لطفا فرم درخواست نحوه

 ینترنتیا یرا از نشان راهنمای فرم

www.londonfunders.org.uk/trust-

and-foundation-fundingand-

support-community-

groupsaffected-grenfell-fire  دانلود و

 .دیکن لیتکم

 

 کمکهای مالی اخبار نیآخر

 است.فراهم کمک به شما  یبرا یمتعدد یمنابع مال دیادهید بیاگر در حادثه آتس آس

 یوزارت کار و مستمر
 یاضطرار یپوند ونیلیم ۵بودجه  کی دولت

برج گرنفل  دگانید بیکمک به آس یبرا

 ینیاختصاص داده است که شامل پرداخت تضم

 ۵۰۰هر خانواده و  یپوند به حساب بانک ۵۰۰۰

شان را که خانه شودیپوند نقد به هر شخص م

 هیاول یازهاین نیاند تا در تامکامال از دست داده

 کمک کند. پوشاکمثل خوراک و 

ر د ییکسب راهنما یلطفا برا درخواست: نحوه

گرنفل مورد نحوه درخواست به مرکز امداد 

 .دییمراجعه نما

 .دیریتماس بگ لیبا افراد ذ :نیگزیروش جا

 بلک لیف یآقا

pblack@westminster.gov.uk 

 ۰۲۰۷ ۶۴۱ ۲۶۷۸: تلفن

 نسونیهاجک دیوید یآقا

dhodgkinson@westminster.gov.uk 

 ۰۲۰۷ ۶۴۱ ۸۱۶۲: تلفن

مک ک ریسا یرو یریتاث چیمبلغ ه نیا افتیدر

 ندارد. دیکنیم افتی( که درتی)بنف ییهانهیهز

 ونیجان ل هیریخ
که با  ییسازمانها ایگروهها  یبرا یمال کمک

س دستر قابل کنندیکودکان و افراد جوان کار م

 یشرکتها ثبت شده، یهاهیریکمک خ نیاست.ا

 ،یرانتفاعیغ یمحل یعام المنفعه، گروهها

را در بر  یمحل یمذهب یمدارس و گروهها

 .ردیگیم

 فرم درخواست دیسازمانها با درخواست: نحوه

 ینترنتیا یدر نشان نیرا بصورت آنال

www.jlc.london/news/grenfell-

tower-disaster د.ننپر ک 

 

 اضطرار لندن صندوق
که متاسفانه در حادثه  یافراد نیاست وارث قرار

 برج گرنفل جانشان را از دست دادند  یسوزآتش

که  یکنند. افراد افتیپوند در ۲۰۰۰۰ابتدائا 

 یبستر مارستانیشده و هفت روز در ب یزخم

 یخواهند کرد. افراد افتیپوند در ۱۰۰۰۰شدند 

در  شتریب ایشده و شش ساعت  یهم که زخم

پوند خواهند  ۳۵۰۰شدند  یتربس مارستانیب

متعاقبا مبالغ بیشتری هم پرداخت خواهد گرفت. 

 شد.

سه مرکز از مراکز عمده تامین مالی برای 

سوزی برج گرنفل، صیلب آسیب دیدگان آتش

سرخ بریتانیا، بنیاد کی اند سی، و صندوق 

محرومین ایونینگ استاندارد با همکاری بیناد 

حد ار لندن متالندن کمیونیتی، با صندوق اضطر

ایی را فورا بدست آسیب داند تا مبالغ اهشده

 دیدگان برسانند.

افسران ارتباط با خانواده  نحوه درخواست:

(FLO) داغدار در ارتباط  یکه با خانوادهها

آنها قرار  اریهستند فرم درخواست را در اخت

 نی. همچنکنندیفرم کمک م لیداده و در تکم

سرخ به شماره  بیبا تلفن امداد صل دیتوانیم

 .دیریتماس بگ ۰۸۰۰ ۴۵۸ ۹۴۷۲

 یپورتبللو راگب ادیبن
 بانایبرج گرنفل و خ دگانید بیآس کهیهنگام

موقت خود را  ای یگرنفل واک محل اقامت دائم

پوند هم خواهند  ۱۰۰۰۰کنند مبلغ  افتیدر

 گرفت.

تبللو پور ادیلطفا با تماس با بن درخواست: نحوه

 لیمیو ا ۰۲۰ ۷۲۲۹ ۲۹۲۸با تلفن  یراگب

newhomesteam@rpt.org.uk  درخواست

 .دینمائ

 

 



 ۲۰۱۷ ژوئیه ۲۰ 
 

 

 

 

 از کودکان، نوجوانان و جوانان یروان تیحما

که  یشخص ایدر خانواده شما،  یرا افسرده و وحشتزده کرده است. اگر فرد جوان یادیز یبرج گرنفل کودکان و جوانان یسوزتشآ

 موجود است. یکمک به و یبرا یادیدچار مشکل شده باشد خدمات ز دیکنیشما از او مراقبت م

 پشتیبانی تلفنی
 هر در توانند می سال ۲۵ زیر افراد 

 تماس ۰۸۰۰ ۱۱۱۱ تلفن شماره با موقع

 اب روز شبانه از ساعت هر در تا بگیرند

 کمک آماده و دیده آموزش مشاور یک

 .باشند داشته تک به تک گفتگوی

 ۲۴ در توانند می همچنین جوان افراد 

 امداد تلفن با روز شبانه ساعت

 تماس ۱۱۶ ۱۲۳ شماره به ساماریتنز

 .بگیرند

 آماده هم بریتانیا سرخ صلیب امداد خط 

 حادثه در که است افرادی به کمک

. انددیده آسیب گرنفل برج سوزیآتش

 صبح ۸ از عاطفی و بالینی خدمات برای

 ۴۵۸ ۹۴۷۲ تلفن شماره با شب ۸ تا

 .بگیرید تماس ۰۸۰۰

 

 خدمات آنالین
 وبسایت Kooth.com  خدمات مشاوره

 ۱۹تا  ۱۱آنالین رایگان برای کودکان 

 ساله است.

 ( ان اچ اس گوNHS Go خدمات )

اطالعات بهداشتی شامل مشاوره در 

مورد نحوه مقابله با استرس بعد از 

ای عظیم را به افراد جوان زیر حادثه

کند. به وبسایت سال ارائه می ۲۵

www.nhsgo.uk .مراجعه نمائید 

 

 سازمانهای محلی
  هدف بنیاد گود گریف این است که

تضمین شود کودکان و نوجوانان کسی 

دی و حمایت محرمانه را برای همدر

ها در ای از برنامهداشته باشند. مجموعه

طول تابستان اجرا خواهند شد تا کودکان 

و نوجوانان سرگرم شده و اگر در 

باشند  سوزی برج گرنفل آسیب دیدهآتش

پشتیبانی تک به تک دریافت 

ها در آینده کنند.اطالعات این برنامه

 نزدیک اعالم خواهد شد.

 بعد از ظهر  ۴تا  ۲اعت هر شنبه از س

های هنردرمانی توسط برنامه

روانکاوان تعلیم دیده در محل مرکز 

 برگزار  میراث فرهنگی اسالمی المنار

تواند روشی شود. هنردرمانی میمی

عاطفی  العاده برای حل مشکالتفوق

برای کسب  کودکان و نوجوانان باشد.

 ۰۵۴ ۸۳۴اطالعات بیشتر توسط شماره تلفن 

و یا نشانی ایمیل  ۰۷۹۳۲

s.rudnik@gold.ac.uk  با سوزان رادنیک

 تماس بگیرید.

  د بیگ هاوس کالسهای تابستاندر طول ،

نمایشنامه پرانرژی در مراکز اجتماعی 

محلی برگزار خواهد کرد. آنها محلی ایمن 

کنند تا برای کودکان و نوجوانان ایجاد می

احساسات خود را از طریق نمایشنامه کشف 

کنند. برای کسب اطالعات بیشتر با داون 

هاولی به نشانی ایمیل 

dawn@thebighouse.uk.com س تما

 بگیرید.

 

مدارس، کلوبهای جوانان، مراکز 

 بازی، و مراکز کودک
  شورای کنزینگتون و چلسی در مدارسی که

های اند برنامهسوزی بودهتحت تاثیر آتش

حمایتی از قبیل مشاوره تک به تک برای 

ها اموزان آسیب دیده و کمک به خانوادهدانش

کند. برای اطالع در مورد را برگزار می

قابل استفاده در مدرسه فرزندتان با خدمات 

 دفتر مدرسه صحبت کنید.

  امکان فعالیتهای بیشتری در کلوبهای جوانان

و مراکز بازی فراهم است از قبیل مشاوره، 

درمانی و هنردرمانی، و حمایت توسط بازی

سازماتهای سالمت روانی مانند پلیس توبی 

(Place2Be( و مایند )Mind.) 

 ت و سایر مراکز مراکز کودک در محال

ها در کودکیاری امکان دارند تا به خانواده

یافتن و دسترسی به خدمات مشاوره کمک 

 کنند.

 

حمایت از کودکان معلول و کودکانی 

 که مشکل یادگیری دارند
 ( فول آو الیفFull of Life)  کنزینگتون و

خدمات مشاوره در منزل را برای چلسی 

ائه میدهد. والدینی که کودک معلول دارند ار

ای برای استراحتهای کوتاه مدت برنامه

. بینی شده استاضافی برای تابستان پیش

برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت آنها 

 مراجعه کنید.

و  نیاز والد تیجلسات حما

 شدید در برابر فشار خانواده

برنامه مخصوصی برای مشاوره درمانی 

گروهی، که توسط متخصصین مراقبتی 

بحرانی اجرا خواهد شد برای شرایط 

هایی که در اثر والدین و خانواده

ز اند، اسوزی برج گرنفل آسیب دیدهآتش

 ماه سپتامبر برگزار خواهد شد.

اجرای این جلسات مشاوره کار مشترک 

متخصصین مراقبتی شرایط بحرانی و 

( Full of Lifeموسسه فول آو الیف )

هست که گروهی حمایتی برای کودکان و 

 هایشان است.وجوانان معلول و خانوادهن

این جلسات درتاریخهای زیر در مرکز 

 ,Kensal Houseفول آو الیف  واقع در 

379 Ladbroke Grove  برگزار خواهد

 شد:

 صبح ۱۱:۳۰ساعت  سپتامبر ۱۹

 صبح ۱۱:۳۰ساعت  اکتبر ۴

 صبح ۱۱:۳۰ساعت  نوامبر ۸

 صبح ۱۱:۳۰ساعت  نوامبر ۲۲

 صبح ۱۱:۳۰ساعت  دسامبر ۶

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 

و یا نشانی  ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۹۹۹۴تلفن 

 info@fulloflifekc.comایمیل 

 تماس بگیرید.

 

 کمکهای بیشتر
کنید کودک یا نوجوانی به اگر فکر می

خدماتی اضافه بر آنچه که اینجا ذکر 

توانید با تلفن شده نیاز دارد می

اختصاصی پاسخگوئی ان اچ اس به 

و یا نشانی  ۰۸۰۰ ۰۲۳۴ ۶۵۰شماره 

تماس  cnw-tr.spa@nhs.netایمیل 

ساعته فعال  ۲۴بگیرید. این سرویس 

 است. لطفا به اپراتور بگوئید که به

سوزی گرنفل تماس سبب حادثه آتش

 اید.گرفته

 

 

 



 ۲۰۱۷ ژوئیه ۲۰ 
 

      واالت متداولس   
 

مجبورند قبوض  دگانید بیآس ایآ

نشده خود را  هیتسو یخدمات

 پرداخت کنند؟

بسته  ،یخدمات یدولت و شرکتها

را در مورد آب  یمخصوص یکمک

 بیآس یو برق و گاز و تلفن برا

برج گرنفل اعالم کردهاند.  دگانید

 یخدمات یشامل موافقت شرکتها نیا

 بینشده آس هیتسو یبا حذف بده

 نی. اشودیم یسوزآتش دگانید

 یپوند ونیلیم ۵عالوه بر بودجه 

 ،یپرداخت بابت مواد ضرور یبرا

است.  رهیغذا، پوشاک و غ

 هیقابل ته نجایا شتر،یاطالعات ب

 https://goo.gl/yhcniUاست: 

 

را  یپوند ۵۵۰۰اگر کمک  ایآ

 یکنم استحقاق من برا افتیدر

( تی)بنف هانهیکمک هز افتیدر

 خواهد کرد؟ رییتغ
اعالم کرده  یوزارت کار و مستمر

بر درآمد  یمبتن یهانهیکه کمک هز

 رییمبالغ تغ نیا افتیشما، با در

 هانهیکمک هز رینخواهد کرد. سا

استقالل  یهم منجمله پرداختها

نخواهند کرد. و هر  رییتغ زین یفرد

 طیکه از بابت شرا یمبلغ

 معاف از دیکنیم افتیدر یاضطرار

 خواهد بود. اتیمال

  

 

 

 

                                                                        

 آخرین اخبار اسکان

 نیراست همچنان باالت دهید بیآس یکه در آتش سوز یهر شخص ازیمسکن مناسب ن افتنی

 .میکنیم شهدف سخت تال نیبه ا دنیرس یما است و برا تیاولو

 نیکه خانواده ها در ا میدان یو م شودیبصورات روزانه ارایه م یمسکن موقت شنهاداتیپ

مسکن  شنهادیپ ۱۶۹نگران هستند. تاکنون  یمسکن موقت شنهادیپ رشیو مسئله پذ نهیزم

مستقر  دیخانواده در مسکن جد ۱۱شده و  رفتهیپذ شنهادیپ ۳۷ انیم نیارائه شده و از ا

 اند.شده

مالحظات  گرید یبرخ یزود است. برا یلیخ یمهم میتصم نیاتخاذ چن یبرخ یبرا

ه، و به مدرس یکیافراد سالخورده، نزد یازهایکنند مانند ن یبررس دیهست که با یادیز

که گرفتار  ییهاخانواده یموقت برا ی. انتخاب مسکنیتیپرجمع یخیحل مسئله تار

 تیاست و ما نها یبزرگ میرا از دست داده اند تصم زانشانیشده و عز میعظ یبتیمص

 مناسب و در یانتخاب خانها یبرا یآنها زمان کاف میتا مطمئن گرد میکنیتالشمان را م

 مناسب را دارند. یزمان

 دهد: نانیها اطمدولت تعهد داده به خانواده

 چیزی هر از برتر نیازهایشان 

 .دارند را دوم جایگاه مسائل بقیه است،

 افزایش مسکنشان اجاره 

 همان با جدید مسکن و داشت نخواهد

 گرنفل برج در خودشان مسکن شرایط

 .شد خواهد ارائه گرنفل خیابان یا

 العمر مادام اقامت تضمین 

 .داشت خواهند

 بمدت بود نخواهند مجبور 

 بمانند موقتی مسکن در طوالنی

 موقتی مسکن پیشنهاد پذیرش 

 برای اولویتشان دادن دست از بمعنای

 .نیست دائمی مسکن دریافت

 پذیرش به مجبور هیچکس 

 پذیرش عدم و نیست خاصی مسکن

 نخانما بی بمعنی مسکنی چنین 

 .شد نخواهد آنان اجباری شدن

 بمدت موقتی، های مسکن در 

 آب هزینه و اجاره پرداخت از ماه، ۱۲

 .بود خواهند معاف گاز و برق و

 مسکن از اگر موارد، برخی در 

 تهس این امکان بیاید، خوششان موقتی

 دایمی مسکن بعنوان مسکن آن از که

 ارائه هنگام امر این) کنند استفاده

 (.شد خواهد مطرح آنها به مسکن

 

------------------------------------- 

با مرکز اسکان به  شتریاطالعات ب یبرا

تماس  ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۸شماره تلفن 

 .دیریبگ

 هادریافت نامه 
از  دهید بیافراد آس یهارساندن نامه یبرا

 وضع یدیبرج گرنفل روند جد یآتشسوز

 هیژوئ ۲۴شده است. از روز دوشنبه 

نامه به تمام  لیتحو لیم الی( روی)جوال

قابل دسترس را از سر خواهد  یآدرسها

 گرفت.

را خودتان از  تانیهانامه دیهست لیما اگر

س آنها را به آدر ای دیریبگ لیاداره پست تحو

ه ب لیم الیلطفا با رو د،یکن تیهدا یگرید

تماس  ۰۱۷۵۲ ۳۸۷۰۵۵شماره تلفن 

 .دیریبگ

را خودتان از اداره پست  تانیهااگر نامه

 ادوشنبه ت یدر روزها دیبا د،یریبگ لیتحو

 بعد از ظهر با ۲صبح تا  ۸شنبه از ساعت 

 الیرو لیخود به مرکز تحو یکارت شناسائ

 ,Unit 20–23 یدر غرب لندن به نشان لیم

West London Delivery Office, 7 

Premier Park Road, London, 

NW10 7NZ اگر کارت دیکن مراجعه .

را از  تانیهانامه دیخواهیم ای دیندار یشناسائ

ا با لطف د،یریبگ لیمرکز امداد گرنفل تحو

تماس  ۰۱۷۵۲ ۳۸۷۰۵۵شماره تلفن 

ز امداد گرنفل از .ساعات کار مرکدیریبگ

 یشب در روزها ۸صبح تا  ۱۰ساعت 

دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه است. 

 ۱۰کار  عاتشنبه و جمعه ساسه یروزها

 بعد از ظهر است. ۵صبح تا 

 دیتوانیم ریز یبه روشها نصورتیا ریدر غ

به آدرس  گانیرا بصورت را تانیهانامه

 :دیکن تیهدا یگرید

 آنالین در نشانی اینترنتی 

royalmail.com/redirection 

 پست ادراه در 

 تلفن شماره با میل رویال با تماس 

۳۸۷۰۵۵ ۰۱۷۵۲  

و  دیمجددا در منزل خود مستقر شدها اگر

 رود،یم یگریبه آدرس د تانیهاهنوز نامه

 با لیم الیبا تماس با رو دیفراموش نکن

 تیروند هدا ۰۱۷۵۲ ۳۸۷۰۵۷شماره تلفن 

 .دیرا لغو کن تانیهانامه

 

 


