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 ه      شمار نیدر ا      
 

مسابقه فوتبال خیریه برای  ۱

 #Game4Grenfellگرنفل 

 برنامه فوتبال بیا و بازی کن ۱

عملیات پوشش برج گرنفل  آغاز ۱

 ماه آیندهدر 

فعالیتهای تابستانی برای کودکان  ۲

 و نوجوانان

مرکز درمانی جدید برای  ۲

 بزرگساالن

 خدمات سالمت روانی ۳

آخرین اخبار کیفیت هوا توسط  ۳

 لیدو ونیدکتر ا

 آخرین اخبار اسکان ۴

 در ایامها حمایت از خانواده ۴

 تابستان

 ه        خبرنام نیهدف از ا       
 

شماره خبرنامه گروه  امینسی نیا

ا را شم میهست لیاقدام گرنفل است. ما

اطالعات و خدمات  نیآخر انیدر جر

 .میقابل 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

 #Game4Grenfellگرنفل  یبرا هیریمسابقه فوتبال خبرگزاری 

در  #Game4Grenfellسپتامبر، یک مسابقه فوتبال خیریه، تحت عنوان  ۲روز شنبه 

برای ابراز همدردی و  Queen’s Park Rangers’ Loftus Roadاستادیوم 

 سوزی برج گرنفل  برگزارخواهد شد.آوری اعانه برای آسب دیدگان آتشجمع

ای و ستارگان سابق به همراه چند مهمان خاص در در دو تیم مرکب از بازیکنان حرفه

مسابقه ویژه شرکت خواهند کرد از جمله مارکوس مامفورد، ِلفردیناند، دیوید سیمن، آلن 

 یتر کرااچ، اولی مورز و یارویس کاکر.شیرر، پ

و با همکاری گروه  QPR in the Communityو بنیاد  QPRمیزبان مسابقه 

Columbia Records and Toast Entertainment  هستند.پول بدست آمده از

فروش بلیط به بنیاد الندن کمیونیتی و صندوق مالباختگان ایونینگ استاندارد داده خواهد 

 بین آسیب دیدگان آتش سوزی و مردم محل توزیع کنند. شد که آنرا

ها، سرویسهای اورژانس، داوطلبین و شامل خانوادهبرای آسیب دیدگان آتش سوزی 

 افتخاری صادر خواهد شد.بیش از دو هزار بلیط اعضای اجتماعات محلی 

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

 ۵برای گروههای خاص پوند و ۱۵برای بزرگساالن  # Game4Grenfellقیمت بلیط 

پوند خواهد بود.  برای کسب اطالعات بیشتر و خرید بلیط به نشانی اینترنتی 

www.game4grenfell.com .مراجعه نمائید 

 ندهیپوشش برج گرنفل در ماه آ اتیآغاز عمل

 اتیاز اواسط ماه اوت )آگوست( عمل

پوشاندن برج گرنفل با پوشش محافظ 

و  سیپل قاتیشروع خواهد شد تا تحق

 کند. لیرا تسه یابیباز اتیعمل

 هفته پیش یمردم یدارهایاز د یکی در

ود، الکو کلیما ت،یسا ری، مدبرج گرنفل

واسط تا ا یابیباز اتیگفت که احتماال عمل

 .ابدینوامبر ادامه 

 کنم تا یالکوود گفت: "فکر م یآقا

 اتیعمل میبتوان ۲۰۱۸اواخر سال 

 البته اگر م،یبرج را  شروع کن بیتخر

امر خواست جامعه باشد. داربست  نیا

است چون  دیامر مف نیبرج هم در ا

توانست با حفظ پوشش برج  میخواه

 ."میرا انجام ده بیتخر اتیعمل

 تیسا نیا ندهیدر مورد آ یمیتصم هر

منوط به مشاوره و تعامل با مردم محل 

 خواهد بود.

 

 کن یو باز ایبرنامه فوتبال ب

برنامه فوتبال  کیدیگر  یو چند سازمان محل یووستمرکز ورزشی  ،آریپویک موسسه

 .کندیسال محل برگزار م ۱۸تا  ۴افراد  یکن برا یو باز ایو آزاد را بشکل ب گانیرا

در مرکز  بعد از ظهر ۴صبح تا  ۱۰دوشنبه تا جمعه از ساعت  یبرنامه در روزها نیا

 .دوشمیبرگزار  (DBS) مجوزدار یاتوسط پرسنل حرفه یووست یورزش



 ۲۰۱۷ اوت ۱ 
 

 2 صفحه

  
 کودکان و نوجوانان یبرا یتابستان یتهایفعال

از از فعالیتهای مختلف تدارک دیده شده است تا به والدین در سرگرم نمودن مجموعه

 تعطیالت تابستانی کمک کند.کودکانشان در 

 مسابقه کتابخوانی تابستانی

توانند از کتابخوانی در نوجوانان می

تابستان لذت برده و با شرکت در مسابقه 

انیمال اجنتس  ۲۰۱۷کتابخوانی تابستانی 

(Animal Agents .جایزه برنده شوند )

کاری که باید بکنید این است که در 

کرده و در کتابخانه محل خود ثبت نام 

تعطیالت شش کتاب خوانده و برچسب، 

پاداش و کلید اسرار را جمع کنیدد تا 

معماهای با موضوع حیوانات را حل 

 نمائید.

توانید از  نشانی اطالعات بیشتر را می

www.rbkc.gov.uk/libraries/ne

ws-and-events/special-events-

children .تهیه نمائید 

 تابستان در شهر

مسال، صدها برنامه و فعالیت تابستان ا

برای کودکان، نوجوانان و والدین در 

مرکز لندن اجرا خواهد شد. از فعالیتهای 

فضای باز، پخت غذا، تورهای رایگان 

سواری، گردش در طبیعت،  دوچرخه

پختن کیک یزدی، نقاشی دیواری، 

 عکاسی و غیره لذت ببرید.

توانید از راهنمای این فعالیتها را می

و یا نشانی اینترنتی  بارو ای مختلف محله

www.mysummerinthecity.org.

uk .تهیه نمائید 

 یدر وستو گانیرا لیتعط امیورزش ا

وه گر ،یتابستان التیمناسبت تعط به

چهار روز در ماه اوت  ویفا یوستو

تا  ۷پسران و دختران  ی)آگوست( برا

توسط  گانیرا یساله برنامه ورزش ۱۵

 برگزار خواهد کرد.  دهید میتعل انیمرب

و  ۲۵، ۱۷، ۷ یبرنامه در روزها نیا

 ۱۰ماه اوت )آگوست( و از ساعت  ۳۱

 یبعد از ظهر در مرکز ورزش ۴صبح تا 

 گانیبرگزار شده و کامال را یوستو

به  شودیدرخواست م نیاست. از داوطلب

 .اورندیآب ب یهمراه خود ناهار و بطر

با  ترشیکسب اطالعات ب ایثبت نام  یبرا

به شماره تلفن  یوستو یمرکز ورزش

  لیمیا ینشان ایو  ۰۷۴۸۲ ۷۴۸ ۷۱۶

westwayfives@gmail.com  

 .دیریتماس بگ

 اردوهای تابستانی

 ۳۱دوشنبه از روز  ،بنیاد گود گریف

 ۱۰ساعات  نیاوت ب ۱۱تا جمعه  هیژوئ

ظهر ایام هفته در محل  بعداز ۳صبح تا 

Playground Theatre, Latimer 

Road, W10 6RQ کارگاههای ،

برای کودکان، نوجوانان و خالقیت 

افراد در هنر، کند. برگزار میها خانواده

 شرت، و فعالیتهایکاردستی، ساختن تی

دیگر شرکت کرده و هر روز ناهار سرو 

این کارگاهها توسط بنیاد گود  خواهد شد.

گریف و همکاری جیک واکر و تئاتر پلی 

 د.شوگراند برگزار می

برای کسب اطالعات بیشتر با لیز ِدمپسی 

تماس  ۰۷۷۱۳ ۱۴۸ ۰۲۱تلفن به شماره 

گرفته و یا به نشانی اینترنتی 

www.facebook.com/thegoodgr

ieftrust .مراجعه کنید 

 فعالیتهای ورزشی تابستانی

در  پوینتبنیاد توسعه پایدار محلی وست

وی فعالیتهای مرکز ورزشی وست

ورزشی تابستانی رایگان برای کودکان و 

 یتهایفعالنوجوانان برگزار خواهد کرد. 

تا  ۲ها از ساعت شنبه یتابستان یورزش

به  ازیبعد از ظهر برگزار شده و ن ۵

 .ستین یرزرو وقت قبل

 ۷۰۹تلفن با شماره  شتریاطالعات ب یبرا

 ۰۷۹۷۰ ۰۳۷ ۱۵۶ ای ۰۷۹۰۳ ۲۹۰

 .دیریتماس بگ

 روز ورزش محلی

عصر روز شنبه  ۵صبح تا  ۱۰ساعت از 

وی، واقع در مرکز ورزشی وستاوت  ۵

 ,The Westway Sports Centreدر 

1 Crowthorne Road, W10 6RP ،

 برنامه روز ورزش آزاد اجرا خواهد شد.

طیف متنوعی از فعالیتهای  در این روز

ورزشی منجمله صعود، فوتبال، تنیس، 

سواری داخل هنر و کاردستی، دوچرخه

در ضمن  سالن و زومبا ارائه خواهد شد.

قرعه کشی جایزه بزرگ یک فعالیت 

پوند صورت  ۳۵۰۰مشکل به مبلغ 

خواهد گرفت. برای شرکت در این 

برنامه نیاز به وقت قبلی نیست، صرفا 

 ید.شرکت کن

 

 بزرگساالن دیجد یمرکز درمان

از امروز، اول ماه اوت )آگوست(، یک 

شود که مرکز درمانی جدید افتتاح می

 ۹:۳۰ساعت ها از ها تا جمعهدوشنبه

 Claireدر محل عصر  ۵:۳۰صبح تا 

Gardens Children’s Centre, 349 

Westbourne Park Road, 

London, W11 1EG  به آسیب دیدگان

آتش سوزی برج گرنفل خدمات ارائه 

 خواهد داد.

سال بوده  ۱۸این مرکز برای افراد باالی 

و محیطی برای درمان، تراپی، استراحت 

 و آسایش فراهم میکند.

 درمان تکمیلی

هر روز هفته یک درمانگر جدید در این 

مرکز حضور داشته و خدمات درمانی 

، ماساژ مانند ریکی، ماساژ سر هندی

درمانی، ارائه خواهند کرد. به مرور 

زمان درمانهای جدیدی هم به این خدمات 

 اضافه خواهد شد.
--------------------------------- 

برای رزرو وقت با مسئول پرونده خود 

تماس بگیرید. اگر مسئول پرونده ندارید 

لطفا با امیلی لُگروس به نشانی ایمیل 

emily.le-gros@rbkc.gov.uk 

 تماس بگیرید.
 

 محیطی برای استراحت و آسایش

ها محیطی هم برای ها تا جمعهدوشنبه

استراحت و آسایش برقرار خواهد بود که 

توسط یک مشاور درمانی مدیریت 

شود که بمنظور صحبت کردن، کمک می

به مردم، در صورت نیاز ارائه مشاوره 

استراحت و  تر حضور دارد. محیطرسمی

 آسایش شامل این موارد هم خواهد بود:

  یک کانتین برای تهیه نوشیدنی

 و تنقالت

  محل استراحت فضای باز برای

 صحبت  و همدردی

  ،محلی ساکت برای مدیتیشن

 نمازخواندن و خواب

 های محل اصلی برای گروه

ا مانند یوگ و جلسات موردی بحث بزرگتر

 و تمرکز ذهنی
--------------------------------- 

برای مراجعه به این محل نیاز به وقت 

قبلی ندارید، اما چون فضا محدود است 

ممکن است بعدا سیستم رزرو وقت اعمال 

 شود.



 ۲۰۱۷ اوت ۱ 
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 یسالمت روانخدمات 

 یبرج گرنفل احساس استرس و ناراحت یسوزدر اثر فاجعه آتشکه  دیشناسیم ینوجوان ایشخص بزرگسال  ایخودتان شما  اگر

 از شما فراهم است. تیحما یبرا یادیز یکمکها دیدار یروح

 پشتیبانی تلفنی کودکان و بزرگساالن

  اگر نیاز فوری به خدمات سالمت روانی

برای خود یا یکی از آشنایانتان دارید 

 ۰۲۳۴ ۶۵۰توانید با شماره تلفن می

-cnwو یا نشانی ایمیل  ۰۸۰۰

tr.spa@nhs.net  تماس بگیرید. لطفا

اتور بگوئید که در رابطه با ربه اپ

 اید.سوزی برج گرنفل تماس گرفتهآتش

 ا برای خط امداد صلیب سرخ بریتانی

سوزی کمک به همه آسیب دیدگان آتش

برج گرنفل قابل استفاده است. برای 

دریافت خدمات عاطفی یا بالینی با شماره 

تماس بگیرید.  ۰۸۰۰ ۴۵۸ ۹۴۷۲تلفن 

بعد  ۵صبح تا  ۹این خط تلفن از ساعت 

از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه دایر 

 است.

  همچنین بزرگساالن و نوجوانان

ور شبانه روزی با خط توانند بطمی

ارتباطی رایگان ساماریتنز 

(Samaritans به شماره )۱۱۶ ۱۲۳ 

 تماس بگیرند.

 توانند در هر  یسال م ۲۵ ریافراد ز

تماس  ۰۸۰۰ ۱۱۱۱موقع با شماره تلفن 

تا در هر ساعت از شبانه روز با  رندیبگ

و آماده کمک  دهیمشاور آموزش د کی

 تک به تک داشته باشند. یگفتگو

  موسسهCALM  برای مردان خدمات

ارائه میدهد. مردان میتوانند بطور 

 ۸۰۲ ۵۸ ۵۸تلفن محرمانه با شماره 

نشانی ایمیل  ایو  ۰۸۰۸

www.thecalmzone.net  تماس

 ۵ساعت بگیرند. این خط همه روزه از 

 دایر است. شب مهین ۱۲عصر تا 
 

از کودکان  تیبروشور ما در رابطه با حما

 .دیو نوجوانان را مطالعه نمائ

از کودکان و  تیدر مورد نحوه حما اگر

برج گرنفل  یکه در آتشسوز ینوجوانان

 دیتوانیم دیدار یسوال  انددهید بیآس

 یکه حاو دیبروشور ما را دانلود کن

 است: ریمطالب ز

 در مورد نحوه رفتار کودکان  ییراهنما

 حوادث فاجعه بار نیبعد از چن

 آنها از حمایت مورد در هایی ایده 

 هک آنچه بیان نحوه مورد در هایی توصیه 

 کودکان به است رویداده

 ینترنتیا یبروشور را از نشان دیتوانیم

 :دیدانلود نمائ ریز
www.rbkc.gov.uk/kb5rbkc/fis/localoff

er.page?locaofferchannel=0 
 

که  یاز کودکان معلول و کودکان تیحما

 دارند یریادگیمشکل 

 نگتونیکنز (Full of Life) فیآو ال فول

 یخدمات مشاوره در منزل را برا یو چلس

که کودک معلول دارند ارائه  ینیوالد

ه کوتا یاستراحتها یبرا یا . برنامهدهدیم

شده  ینیبشیتابستان پ یبرا یمدت اضاف

به  شتریکسب اطالعات ب یاست. برا

به نشانی  آنها تیوبسا

www.fulloflifekc.com  مراجعه

 .دیکن

 
 ها در مورد کیفیت هوا و گرد و غبار از دکتر ایون دویلتوصیه آخرین

( PHEانگلستان ) یاداره بهداشت عموم

هوا را در منطقه برج  تیفیبطور مستمر ک

 کند. یو رصد م یابیگرنفل و اطراف آن ارز

لندن اداره بهداشت  ریمد ل،یدو ونیدکتر ا

گزارش  یگفت: "برخ انگلستان، یعموم

آسم آنها عود کرده و مهم  یماریکرده اند که ب

به  تیوضع نیاست که در صورت تداوم ا

( مراجعه کنند یپ یپزشک خانواده خود )ج

 دیشناس یکه م یکس ایو   دیاگر شما آسم دار

برد لطفا در اسرع وقت به  یاز آسم رنج م

 تیزیپزشک خانواده خود تلفن کرده و وقت و

 . دیریبگ

منطقه  نیاند که در امردم به ما گفته نیهمچن

 طورباند. مشاهده کرده یشتریگرد و غبار ب

تواند وارد نمی تیگرد و غبار قابل رو یکل

 یسالمت برای مورد نیا ها شود و لذا خطرهیر

 هوا را از تیفیک نیمچنهما  .ستناچیز امردم 

را  هیورود به ر تیکه قابل ینظر گرد و غبار

 نیاز ا ییو تمرکز باال میدارد کنترل کرده ا

 مواد را در منطقه 

 نیبا ا .میاطراف برج گرنفل مشاهده نکرده ا

وجود اگر مردم در منزلشان با گرد و غبار 

توانند با دستمال مرطوب  یمواجه هستند م

 .ندیآنرا پاک نما

که در معرض دود آتش قرار گرفته  یافراد"

 یمجار یبودند ممکن است دچار ناراحت

واند ت یپوست و چشم شده باشند که م ،یتنفس

و  نفس یتنگ نه،یمنجر به سرفه، خس خس س

 میعال نیکه هنوز ا یشوند. افراد نهیدرد س

 یاز پزشک خانواده خود )ج دیرا دارند با

درخواست  سان اچ ا ۱۱۱شماره تلفن  ای( یپ

 .کنند ییراهنما

ثبت نام نکرده  یپ یکه هنوز نزد ج یافراد

 تیدر وبسا نیتوانند بصورت آنال یاند م

www.nhs.uk  ۴۶۰۰با تماس با تلفن  ایو 

 ۹خط تلفن از  نیثبت نام کنند. ا ۰۲۰ ۸۹۶۲

دوشنبه تا  یبعد از ظهر روزها ۵صبح تا 

 .است ریجمعه دا

ساعت شبانه   ۲۴توانند در  یم نیهمچن مردم

ان اچ اس  ۱۱۱روز و هفت روز هفته با تلفن 

 بگیرند. یپزشک ییراهنما و تماس

 

 یهاهوا به همراه داده تیفیک یگزارشها

 و یبدست آمده از اطراف برج بصورت هفتگ

 :شودیمنتشر م ریز ینترنتیا یدر نشان نیآنال

www.gov.uk/government/publicati

ons/environmental-monitoring-

following-thegrenfell-tower-fire 

 

آوار مربوط  ایکه در منزلشان زباله  یافراد

توانند با  یاست م ماندهیباق یبه آتش سوز

 یبا شورا ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۱شماره تلفن 

دفع  یتماس گرفته و برا یو چلس نگتونیکنز

 .ندینما ینها هماهنگآ

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

 یاداره بهداشت عموم شتریب یها هیتوص

 ریز ینترنتیا یدر نشان دیتوان یانگلستان را م

 :دیابیب

www.gov.uk/government/news/pu

blic-health-advice-following-the-

grenfell-tower-fire 
 

 
  

 



 ۲۰۱۷ اوت ۱ 
 

  4 صفحه

 آخرین اخبار اسکان

 نیاست همچنان باالتر دهید بیآس یکه در آتش سوز یهر شخص ازیمسکن مناسب ن افتنی

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

 نیها در اکه خانواده میدانیو م شودیبصورات روزانه ارایه م یمسکن موقت شنهاداتیپ

مسکن  شنهادیپ ۱۷۳نگران هستند. تاکنون  یمسکن موقت شنهادیپ رشیو مسئله پذ نهیزم

مستقر شده دیخانواده در مسکن جد ۱۲شده و  رفتهیپذ شنهادیپ ۴۶ انیم نیارائه شده و از ا

 اند.

 دهد: نانیها اطمبه خانواده استتعهد مدولت 

 یهبق است، چیزی هر از برتر نیازهایشان 

 .دارند را دوم جایگاه مسائل

 و داشت نخواهد افزایش مسکنشان اجاره 

 مسکن شرایط همان با جدید مسکن

خودشان در برج گرنفل یا خیابان گرنفل 

 ارائه خواهد شد.واک 

 داشت خواهند العمر مادام اقامت تضمین. 

 در طوالنی بمدت بود نخواهند مجبور 

 بمانند موقتی مسکن

 از بمعنای موقتی مسکن پیشنهاد پذیرش 

 دریافت برای اولویتشان دادن دست

 .نیست دائمی مسکن

  خاصیهیچکس مجبور به پذیرش مسکن 

 عنیبم چنین مسکنی نیست و عدم پذیرش

 د.بوبی خانمان شدن اجباری آنان نخواهد 

 ماه، از  ۱۲بمدت  ،یموقت یدر مسکن ها

آب و برق و گاز  نهیپرداخت اجاره و هز

 معاف خواهند بود.

 یموقت موارد، اگر از مسکن یدر برخ 

خوششان بیاید، امکان این هست که از آن 

مسکن بعنوان مسکن دایمی استفاده کنند 

)این امر هنگام ارائه مسکن به آنها 

 مطرح خواهد شد(.

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

 تلفن با  شتریاطالعات ب یبرا

 ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۸مرکز اسکان تلفن 

 .دیریتماس بگ

 

 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

 

هر سوالی در مورد اسکان  خدمات اسکان:

دارید یا نیاز دارید افسر اسکان خود را 

 ۰۸۰۰ ۱۳۷ ۱۱۱تلفن بشناسید لطفا با شماره 

 بگیرید.تماس  ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۸ ایو 

 

ساعت شبانه روز  ۲۴در : انیبه قربان کمک

 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

 

بعد از  ۵صبح تا  ۹از  دیتوانیم نیهمچن

سرخ به  بیاخذ کمک با صل ی، براظهر

 .دیریتماس بگ  ۰۸۰۰  ۴۵۸  ۹۴۷۲شماره 

 

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. 

 تابستان امیها در ااز خانواده تیحما

تا  ۱ساعت روزهای چهارشنبه تا جمعه از 

 Holmfieldاز ظهردر محل  بعد ۵

House, 4–6 Golborne Road, W10 

5PE رکز جدیدی برای حمایت از م

در این مرکز ها دایر خواهد بود. خانواده

توانند غذا پخته، دور میز غذا مردم می

خانواده خود استراحت کنند. خورده، و با 

آنجا یک باغ کوچک و لباسشوئی هم فراهم 

است. این مرکز از روز چهارشنبه دوم ماه 

 اوت )آگوست( دایر خواهد بود.

کسانی که مایل به استفاده از این محیط 

هستند باید با مسئول پرونده خود تماس 

 بگیرند.

 نگهداری کودک در تابستان
خدمات بیشتری برای کسانی که نیاز به 

تا  ۲دارندخدمات نگهداری کودک به مدت 

روز در هفته در طول تعطیالت تابستان  ۵

در عین حال محلهای دیگری . فراهم است

هم در برنامه های بازی کودکان در مراکز 

مختلف بارو برای کودکان باالی شش سال 

 .فراهم است
 با  بایدخدمات دارند به این نیاز کسانی که 

 پرونده خود تماس بگیرند.مسئول 

 

 The Curveاتاق کودک در 

 The Curve, 10 Bard Road, W10در محل 

6TP  اتاقی برای کودکان و نوجوانان و

خانواده هایشان فراهم است تا سرگرم شده 

صبح  ۱۰ساعت و تفریح کنند. این اتاق از 

دوشنبه تا جمعه  یعصر روزها ۵:۳۰تا 

 ریبعد از ظهر شنبه ها دا ۳صبح تا  ۱۱و 

 است. 

با اینکه در روزهای شنبه هیچ نوع خدمات 

مراقبت از کودک فراهم نیست، اما والدین 

توانند در محل مانده و با کودکشان بازی می

کنند. سرگرمیهای موجود شامل نمایش 

فیلم، هنرمندان کودک، هنر درمانی، و 

 نمایشهای تعاملی میشود.

ارتباط با خانواده در در ضمن یک افسر 

بود تا در صورت نیاز به  محل خواهد

ها در دسترسی به خدمات مراقبت خانواده

کمک کرده و نیازهای کودکشان از کودک 

 حمایت کند.ها و از خانوادهرا بررسی 

 


