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ها و کودکان  از خانواده تیجلسه حما ۱

 و نوجوانان داغدار

 یجلسات آزاد تابستان ۱

 هیاثاث یابیجلسه آزاد باز ۱

کودکان و  یبرا یتابستان یتهایفعال ۲

 نوجوانان

 عرضه فهرست خدمات ۲

مشاوره با ساکنین خیابانهای  ۲

 وی، و تسترتون باراندون، هرست

  در یبهداشت عموم یها هیتوص ۳

The Curve 

 یخدمات سالمت روان ۳

از طرف ان اچ اس  یعاطف تیحما ۴

 The Curveدر 

 اخبار اسکان نیآخر ۴

 شود؟ یارائه م یچه خدمات ۴

  ه        خبرنام نیهدف از ا       
 

شماره خبرنامه گروه  مینتشهو  سی نیا

شما را در  میهست لیاقدام گرنفل است. ما

اطالعات و خدمات قابل  نیآخر انیجر

 .میاستفاده قرار ده

و  یسیانگل یخبرنامه به زبانها نیا

کسب  یاست. برا هیهم قابل ته یعرب

به  تریاطالعات ما را در تو نیآخر

و در  grenfellsupportشناسه @

 یبه نشان سبوکیف

facebook.com/grenfellsupport 

 یما به نشان تیبه وبسا ای دیدنبال کن

www.gov.uk دییمراجعه نما. 

 ها و کودکان و نوجوانان داغدار از خانواده تیجلسه حما

 The Holiday Inn، در محل بعد از ظهر ۵تا  ۱اوت از ساعت  ۱۵شنبه  سهامروز 

Earls Court, 295 North End Road,  W14 9NS  ، موسسه خیریهChild 

Bereavement UK کند تا به آسیب دیدگان از  جلسه مراجعه آزادی برگزار می

 سوزی برج گرنفل حمایت، کمک و راهنمایی ارائه کند. آتش

 در این جلسات در امور زیر کمک ارائه خواهد شد:

 اند مودمان و نوجوانانی که عزیزی از دست داده 

 والدین و سرپرستان چنین کودکانی 

 ای که کودکی از هر رده سنی را از دست  نوجوانان و والدین یا اعضای خانواده

 .اند داده

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

 ۰۸۰۰ ۰۲۸ ۸۸۴۰موسسه به شماره  ینبا تلفن امداد ا شتریکسب اطالعات ب یبرا

 یردوشنبه تا جمعه دا یعصر روزها ۵صبح تا  ۹خط از ساعت  ین. ایریدتماس بگ

 است.

 جلسه آزاد بازیابی اثاثیه

یک شرکت تخصصی شرکت کنیون که 

بازیابی است استخدام شده تا اسباب و 

سوزی آسیب  ای را که در آتش اثاثیه

اند تا حد ممکن، از برج  کمتری دیده

 خارج نماید. 

برای کمک به این امر، شرکت کنیون 

 The Curveجلسات آزاد در محل 

کند تا به سواالتی که ممکن  برگزار می

ها در مورد چگونگی  است خانواده

بازیابی، نگهداری و عودت اسباب و 

زمان  اثاثیه خود داشته باشند پاسخ دهد.

 جلسات فوق بدین شرح است:

 بعد از  ۴تا  ۲اوت، ساعت  ۱۵شنبه  سه

 ظهر

 بعد  ۴تا  ۲اوت، ساعت  ۷ ۱شنبه  پنج

 از ظهر

شماره تلفن  باد یتوان می ریددا یاگر سوال

نشانی ایمیل  ایو  ۰۱۳۴۴ ۳۱۶ ۶۶۲
Grenfell@kenyoninternational.co

m  با شرکت کنیون تماس بگیرند.  این

از ظهر بعد  ۵صبح تا  ۹ساعت خط از 

 دایر است.
 

 

 تابستانیجلسات آزاد 

 کودکان غرب لندن یگروه اقدام برا

جلسات رایگان و آزاد را برای 

ها، کودکان و نوجوانانی که در  خانواده

اند از  آتش سوزی برج گرنفل آسیب دیده

ظهر روزهای  ۱۲صبح تا  ۱۰ساعت 

 15اوت در محل  ۲۳، و ۱۶چهارشنبه 

Gertrude Street, SW10 0JN 

 برگزار خواهد کرد.

در این جلسات مشاورانی حضور 

خواهند داشت تا به درد دل کودکان و 

هایشان گوش فرا  نوجوانان و خانواده

توانند  دهند. در ضمن مردم می

درخواست جلسه خصوصی با مشاوران 

 را بدهند.

در این جلسات ناهار و نوشیدنی عرضه 

خواهد شد و در صورت نیاز مترجم هم 

 اهد داشت.حضور خو
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

تماس گرفته یا به  ۰۲۰ ۷۳۵۲ ۱۱۵۵

 www.wlac.org.ukنشانی اینترنتی 

 مراجعه نمائید.
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 عرضه فهرست خدمات

 یو چلس نگتونیکنز یاجتماع یشورا

و داوطلب  یمحل یاز سازمانها یفهرست

 بیآس یکرده است که به تمام هیرا ته

برج گرنفل خدمات و  یسوز آتش دگانید

 .کنند یکمک ارائه م

فهرست بطور مرتب بروز خواهد شد  نیا

اطالعات را در رابطه با  نیتا مردم آخر

 ازشانیبه خدمات مورد ن ینحوه دسترس

 .بدست آورند

 یها هیریخ یخدمات با همکار فهرست

 سترینیم وان وست

(OneWestminster) و سوباس 

(Sobus) شده است هیته. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 یبه نشان شتریکسب اطالعت ب یبرا

مراجعه  bit.ly/2vMwxBh ینترنتیا

 .دینمائ

مشاوره با ساکنین خیابانهای 

وی، و  باراندون، هرست

 تسترتون

ژوئیه  ۱۰از همه کسانی که به نامه 

شورای کنزینگتون و چلسی پاسخ دادند 

سپاسگزاریم. شورا پاسخهای مردم را 

بررسی کرده و هفته آینده در مورد نحوه 

 پرداخت به این افراد پاسخ خواهد داد.

بیس  ۲بزودی، یک دفتر امالک در واحد 

  ,Unit 2الین استودیوز به نشانی 

Baseline Studios, Barandon 

Walk ف از این دفتر دایر خواهد شد. هد

این است که مردم موارد تعمیراتی، 

ای را  مشکالت و هر مورد نگران کننده

عصر روزهای  ۵صبح تا  ۹از ساعت 

 دوشنبه تا جمعه به این دفتر گزارش کنند.

همچنین شورا با مردم در مورد بازسازی 

کنند تماس  نمای منازلی که زندگی می

تواند برای  خواهد گرفت. در ضمن می

نی که هنوز مسکن مناسبی پیدا کسا

اند آخرین اخبار اسکان را ارائه  نکرده

 کند.

  
 کودکان و نوجوانان یبرا یتابستان یتهایفعال

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

 کودکانشان در تعطیالت تابستانی کمک کند.

 برنامه فعالیتهای تابستانی

وی با گروه هنری  مرکز ورزشی وست

وان اکتیو دست بدست  آکاوا و گروه اوری

هم داده است تا به کودکان و نوجوانان 

ای از فعالیتهای تابستانی  محل مجموعه

 رایگان ارائه دهد.

توانند از فعالیتهای  میسال  ۱۲کودکان تا 

مانند هنر وکاردستی، ماجراها و بازیهای 

. محلی حیات وحش بهرمند شوند

مخصوص برای والدین و محلی هم برای 

 بینی شده است. نگهداری خردساالن پیش
-------------------------------------------------------- 

اطالعات بیشتر در مورد فعالیتهای 

موجود را بطور آنالین در نشانی اینترنتی 

www.westway.org/summerfun 

 مطالعه کنید.

 تفریحی نُوافعالیتهای 

شامل فعالیتهای  نُوابرنامه تابستانی 

تفریحی زیادی است که کودکان و 

توانند از آنها بهرمند گردند.  ها می خانواده

برنامه این هفته شامل بازدیدهای تعاملی 

( و موزه V&Aای ) اند از موزه وی

طراحی، کارگاههای هنری، کالسهای 

 مکالمه انگلیسی، و کارگاههای نویسندگی

 ابتکاری است. 

اوت،  ۳۱همچنین در روز پنجشنبه 

سفری یک روزه با اتوبوس به شهر 

-Southend-onساحلی ساوثند آنسی )

Sea خواهیم داشت. اطالعات مربوط به )

نحوه رزرو جا در این سفر متعاقبا اعالم 

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

برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت 

www.novanew.org.uk  مراجعه و یا

یا نشانی  ۰۲۰ ۸۹۶۰ ۲۴۸۸تلفن  با

 admin@novanew.org.ukایمیل 

 تماس بگیرید.

 کن یو باز ایبرنامه فوتبال ب

و چند سازمان  یو وست آر یپ ویک موسسه

و آزاد  گانیبرنامه فوتبال را کی یمحل

)بدون نیاز به  کن یو باز ایرا بشکل ب

 ۱۸تا  ۴افراد  یبرا رزرو وقت قبلی(

 .کند یسال محل برگزار م

 دوشنبه تا جمعه از  یبرنامه روزها نیا

در  بعد از ظهر ۴صبح تا  ۱۰ساعت 

 ه وبرگزار شد یو وست یمرکز ورزش

 (DBS) مجوزدار یا توسط پرسنل حرفه

 اجرا خواهد شد.

 وال ها به کورن مسافرت رایگان خانواده

، به ۲۰۱۹وال هاگز گرنفل، تا سال  کورن

سوزی برج  های آسیب دیده در آتش خانواده

وال  گرنفل سفر تفریحی رایگان به کورن

 کند. ارائه می

توانند از  ها می در این سفر، خانواده

فعالیتهای متنوع، قایق سواری، و گردش 

در پروژه عدن و کوه سنت مایکل لذت 

 ببرند.

سازی  حال آماده سفرهای بیشتری هم در

ها بصورت آنالین در  است تا خانواده

 ماههای آینده ثبت نام کنند.
------------------------------------------------------------------------------------------ 

توانند در وبسایت  ها می خانواده

www.cornwallhugsgrenfell.org  

 عالقمندی خود را اعالم کنند.

جشنواره جوانان و نوجوانان جامعه 

 کنزینگتون شمالی

صبح  ۱۰اوت از ساعت  ۱۹روز شنبه 

 یتهایاز فعال یا بعد از ظهر مجموعه ۷تا 

در مرکز  یخانوادگ حیو تفر گانیرا

برگزار خواهد شد.  یو وست یورزش

 یرو یاز نقاش توانند یشرکت کنندگان م

 ،یباد یها سرسره ،یکش صورت،  قرعه

مسابقه  کی ،یقیموس گانیرا یاجراها

 .بهره ببرند گرید یها فوتبال، و برنامه

در  ستی. کافستیبه رزرو وقت ن یازین

 .دیروز موعود در محل حاضر و لذت ببر
------------------------------------------------------------------------------------------ 

با شماره تلفن  شتریاطالعات ب یبرا

به  ایتماس گرفته  ۰۲۰ ۸۹۶۴ ۳۱۴۹

 northkensingtonyouth.org تیوبسا

 .دیمراجعه کن

 تابستان در شهر

تابستان امسال در مرکز لندن صدها 

فعالیت تفریحی برای کودکان، نوجوانان، 

 شود. ها برگزار می و خانواده

توانید از محلهای  بروشور مربوطه را می

و تهیه و یا به وبسایت مختلف در این بار

www.mysummerinthecity.org.uk 

 مراجعه نمائید.
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 یخدمات سالمت روان

که در اثر فاجعه  دیشناس یم ینوجوان ایشخص بزرگسال  ایخودتان شما  اگر

 یادیز یکمکها دیدار یروح یبرج گرنفل احساس استرس و ناراحت یسوز آتش

 از شما فراهم است. تیحما یبرا

 پشتیبانی تلفنی کودکان و بزرگساالن

  اگر نیاز فوری به خدمات سالمت روانی برای خود یا یکی از آشنایانتان دارید

و یا نشانی  ۰۸۰۰ ۰۲۳۴ ۶۵۰س ساعته ان اچ ا ۲۴توانید با شماره تلفن  می

تماس بگیرید. لطفا به اپراتور بگوئید که در  cnw-tr.spa@nhs.netایمیل 

 اید. سوزی برج گرنفل تماس گرفته رابطه با آتش

 سوزی برج  خط امداد صلیب سرخ بریتانیا برای کمک به همه آسیب دیدگان آتش

بالینی با شماره تلفن  گرنفل قابل استفاده است. برای دریافت خدمات عاطفی یا

بعد از  ۵صبح تا  ۹تماس بگیرید. این خط تلفن از ساعت  ۰۸۰۰ ۴۵۸ ۹۴۷۲

 ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه دایر است.

 توانند بطور شبانه روزی با خط ارتباطی  همچنین بزرگساالن و نوجوانان می

 تماس بگیرند. ۱۱۶ ۱۲۳( به شماره Samaritansرایگان ساماریتنز )

 تماس  ۰۸۰۰ ۱۱۱۱سال می توانند در هر موقع با شماره تلفن  ۲۵زیر  افراد

بگیرند تا در هر ساعت از شبانه روز با یک مشاور آموزش دیده و آماده کمک 

 گفتگوی تک به تک داشته باشند.

  موسسهCALM  برای مردان خدمات ارائه میدهد. مردان میتوانند بطور

و یا نشانی ایمیل  ۰۸۰۸ ۸۰۲ ۵۸ ۵۸محرمانه با شماره تلفن 

www.thecalmzone.net  ۵تماس بگیرند. این خط همه روزه از ساعت 

 نیمه شب دایر است. ۱۲عصر تا 
 

 بروشور ما در رابطه با حمایت از کودکان و نوجوانان را مطالعه نمائید.

اگر در مورد نحوه حمایت از کودکان و نوجوانانی که در آتشسوزی برج گرنفل 

سوالی دارید میتوانید بروشور ما را دانلود کنید که حاوی مطالب   اند آسیب دیده

 زیر است:

 راهنمایی در مورد نحوه رفتار کودکان بعد از چنین حوادث فاجعه بار 

 هایی در مورد حمایت از آنها ایده 

 توصیه هایی در مورد نحوه بیان آنچه که رویداده است به کودکان 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 میتوانید بروشور را از نشانی اینترنتی زیر دانلود نمائید:
www.rbkc.gov.uk/kb5rbkc/fis/localoffer.page?locaofferchannel=0 

 حمایت از کودکان معلول و کودکانی که مشکل یادگیری دارند

 ( فول آو الیفFull of Life)  کنزینگتون و چلسی خدمات مشاوره در منزل را

 برای والدینی که کودک معلول دارند ارائه میدهد. برنامه ای برای استراحتهای

 بینی شده است. کوتاه مدت اضافی برای تابستان پیش
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

مراجعه  www.fulloflifekc.comبه وبسایت برای کسب اطالعات بیشتر 

 کنید.

 حمایت آنالین

 Kooth.com ۱۹تا  ۱۱، یک سرویس خدمات رایگان آنالین برای کودکان 

 ساله است.

 NHSGo.uk سال اطالعات بهداشتی شامل توصیه در  ۲۵، برای افراد زیر

 دهد. د نحوه کنار آمدن با استرس بعد از حوادث عظیم را ارایه میروم

 
 

 

 

   

در  یبهداشت عموم یها هیتوص

The Curve 
 ۲تا  ۱۲اوت از ساعت  ۱۶شنبه فردا چهار

، کارکنانی از اداره بهداشت از ظهربعد 

در مرکز امداد  (PHE) عمومی انگلستان

حضور خواهند داشت  The Curveدر گرنفل 

های بهداشت و سالمت  تا اطالعات و توصیه

سوزی برج را در اختیار آسیب دیدگان آتش 

این جلسه فرصتی است تا  گرنفل قرار دهند.

سواالت خود را مطرح کرده و هر مورد 

 ای دارید بپرسید. نگران کننده

افرادی که در معرض دود ناشی از آتش 

سوزی قرار گرفته بودند احتماال دچار 

ناراحتی و سوزش در ناحیه مجاری تنفسی، 

باشند که ممکن است منجر  پوست، و چشم شده

به سرفه، خرناس، تنگی نفس، و درد در ناحیه 

اداره بهداشت عمومی قادر نیست  سینه شود.

های بهداشتی فرد بفرد ارائه کند لذا در  توصیه

ها باید از پزشک  صورت تداوم این نشانه

وزارت  ۱۱۱پی( و یا شماره  خانواده )جی

  بهداشت )ان اچ اس( درخواست کمک کنید.

توانند بصورت  د میپی ندارن افرادی که جی

آنالین با وارد کردن کد پستی خود در نشانی 

ثبت نام کرده و یا با  www.nhs.ukاینترنتی 

تماس بگیرند. این  ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۴۶۰۰شماره 

بعد از ظهر  ۵صبح تا  ۹خط از ساعت 

در ضمن  روزهای دوشنبه تا جمعه دایر است.

 ۲۴توانید برای اخذ راهنمائی بهداشتی در  می

 ۱۱۱روز هفت روز هفته با تلفن  شبانهساعت 

 وزارت بهداشت تماس بگیرید.

کسانی که در منزل خود زباله یا آوار ناشی از 

توانند با شماره تلفن  آتش سوزی دارند می

با شورای کنزینگتون و  ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۱

چلسی تماس گرفته و برای دفع آنها هماهنگی 

 کنند.

آوری  جمعهای  گزاشات کیفیت هوا که با داده

شده از حسگرهای اطراف محل برج تهیه شده 

 بصورت هفتگی و آنالین قابل مطالعه است.

های بیشتر در مورد اداره  برای توصیه

توانید به نشانی اینترنتی  بهداشت عمومی می

زیر مراجعه نمائید: 

www.gov.uk/government/news/pub

lic-health-advice-following-the-

grenfell-tower-fire 



 ۲۰۱۷ اوت ۱۵ 
 

 4 صفحه

 آخرین اخبار اسکان

است  دهید بیآس یکه در آتش سوز یهر شخص ازیمسکن مناسب ن افتنی

 شهدف سخت تال نیبه ا دنیرس یما است و برا تیاولو نیهمچنان باالتر

 .میکن یم

ها  که خانواده میدان یو م شودیبصورات روزانه ارایه م یمسکن موقت شنهاداتیپ

 ۱۷۸نگران هستند. تاکنون  یمسکن موقت شنهادیپ رشیو مسئله پذ نهیزم نیدر ا

خانواده  ۲۳شده و  رفتهیپذ شنهادیپ ۵۵ انیم نیمسکن ارائه شده و از ا شنهادیپ

 اند. مستقر شده دیدر مسکن جد

 دهد: نانیها اطم به خانواده استتعهد مدولت 

  نیازهایشان برتر از هر چیزی

است، بقیه مسائل جایگاه دوم را 

 دارند.

  اجاره مسکنشان افزایش نخواهد

و مسکن جدید با همان  داشت

خودشان در برج  شرایط مسکن

ارائه واک گرنفل یا خیابان گرنفل 

 خواهد شد.

  تضمین اقامت مادام العمر خواهند

 داشت.

  مجبور نخواهند بود بمدت

 طوالنی در مسکن موقتی بمانند

  پذیرش پیشنهاد مسکن موقتی

یتشان بمعنای از دست دادن اولو

برای دریافت مسکن دائمی 

 نیست.

  هیچکس مجبور به پذیرش مسکن

چنین  خاصی نیست و عدم پذیرش

 بی خانمان شدن  بمعنی مسکنی

 د.بواجباری آنان نخواهد 

 ۱۲بمدت  ،یموقت یدر مسکن ها 

آب  نهیماه، از پرداخت اجاره و هز

 و برق و گاز معاف خواهند بود.

 موارد، اگر از مسکن یدر برخ 

خوششان بیاید، امکان این  یموقت

هست که از آن مسکن بعنوان مسکن 

دایمی استفاده کنند )این امر هنگام 

ارائه مسکن به آنها مطرح خواهد 

 شد(.

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

مرکز تلفن با  شتریاطالعات ب یبرا

تماس  ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۸اسکان تلفن 

 .دیریبگ

 

 

حمایت عاطفی از طرف ان اچ اس در 

The Curve 

 ۸صبح تا  ۱۰همه روزه از ساعت 

عصر، ان اچ اس )وزارت بهداشت( 

 Theبرنامه مراجعه آزاد در محل 

Curve کند تا کودکان و  اجرا می

ها در رابطه با مسائل و مشکالت  خانواده

مربوط به بهداشت روانی و سالمت 

عمومی خود با متخصصین صحبت کنند. 

 تمام خدمات رایگان و محرمانه هستند.

 به پورتبللو راگبی بنیاد در ها، دوشنبه 

 The Rugby Portobello نشانی

Trust, 221 Walmer Road, W11 

4EY 

 در عصر ۷ تا ظهر از بعد ۳ ها، شنبه سه 

 The نشانی به جیمز کلمنت مرکز

Clement James Centre, 95 Sirdar 

Road, W11 4EQ 

 در شب ۸ تا  ظهر از بعد ۴ ها، چهارشنبه 

  نشانی به کنزینگتون رفاهی مرکز

Kensington Leisure Centre, 

Silchester Road, W10 6EX 

 در شب ۸ تا  ظهر از بعد ۴  ها، پنجشنبه 

 Latymer نشانی به لتیمر محلی کلیسای

Community Chuch,116 Bramley 

Road, W10 6SU 

 در شب ۸ تا  ظهر از بعد ۴  ها، جمعه 

 نشانی به اسالمی فرهنگی میراث مرکز

The Muslim Cultural Heritage 

Centere, 244 Acklam Road, 

W10 5YG 

 در شب ۸ تا  ظهر از بعد ۴  ها، شنبه 

 Maxillla نشانی به مکسیال خیابان

Community Space, 4 Maxilla 

Walk, W10 6NQ 

 در شب ۸ تا  ظهر از بعد ۴  ها، یکشنبه 

 Westway وی وست ورزشی مرکز

Sports Centre, 1 Walmer Road, 

W10 6RP 
------------------------------------------------------------------------------------ 

اطالعات بیشتر در مورد رویدادهای آتی 

بیابید: نشانی اینترنتی این را در
www.cnwl.nhs.uk/wp-

content/uploads/Grenfell-flyer.pdf  
توانید با  برای کسب اطالعات بیشتر می

یا نشانی ایمیل و  ۰۸۰۰ ۰۲۳۴ ۶۵۰تلفن 

cnw-tr.spa@nhs.net  .تماس بگیرید

 روزی دایر است. این خط بطور شبانه

 

 

 
 

 شود؟ یارائه م یچه خدمات
: 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

 

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 : انیکمک به قربان

 یبرا ینیو بال یعاطف یتیبا تلفن خدمات حما

تماس گرفته  ۰۸۰۸ ۱۶۸۹ ۱۱۱ دگانیبدیآس

 victimsupport.org.uk تیبه وبسا ایو 

 .دیمراجعه کن

بعد از  ۵صبح تا  ۹از  دیتوان یم نیهمچن

سرخ به  بیاخذ کمک با صل ی، براظهر

تماس   ۰۸۰۰  ۴۵۸  ۹۴۷۲شماره 

 .دیریبگ

به  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.grenfellresponse.org.uk 

 .دییمراجعه نما

 
 


