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 هشمار نیدر ا

 
 The Curve یموقت ییجابجا ۱

در آخر  لیه نگیبخاطر کارناوال نات

 هفته

 هکشی بلیطهای مسابق قرعه ۱

#Game4Grenfell  در محلThe 

Curve 

کودکان و  یبرا یتابستان یتهایفعال ۲

 نوجوانان

 خدمات شبانه در باشگاه هرو ۲

 هیاثاث یابیجلسه آزاد باز ۲

  در یبهداشت عموم یها هیتوص ۳

The Curve 

 یخدمات سالمت روان ۳

 اخبار اسکان نیآخر ۴

 شود؟ یارائه م یچه خدمات ۴

ها و کودکان  از خانواده تیجلسه حما ۴

 و نوجوانان داغدار

17 August 2017 

Issue No: 39 

  ه        خبرنام نیهدف از ا       
 

شماره خبرنامه گروه  میننهو  سی نیا

شما را در  میهست لیما. اقدام گرنفل است

اطالعات و خدمات قابل  نیآخر انیجر

 .میاستفاده قرار ده

و  یسیانگل یخبرنامه به زبانها نیا

کسب  یبرا. است هیهم قابل ته یعرب

به  تریاطالعات ما را در تو نیآخر

و در  grenfellsupport@شناسه 

 یبه نشان سبوکیف

facebook.com/grenfellsupport 

 یما به نشان تیبه وبسا ای دیدنبال کن

www.gov.uk دییمراجعه نما. 

کارناوال ناتینگ هیل در بخاطر  The Curveجابجایی موقتی 

 آخر هفته

اوت،  ۵۲اوت تا دوشنبه  ۵۲در جریان کارناوال ناتینگ هیل در آخر هفته، از جمعه 

 The Millennium Gloucesterبطور موقت به  The Curveمرکز امداد محلی 

Hotel, 4-18 Harrington Gardens, SW7 4LH  منتقل خواهد شد تا خدمات ارائه

 .شده به ساکنین برج گرنفل و خیابان گرنفل واک قطع نشود

The Curve رود در هنگام  در نزدیکی مسیر کارناوال قرار گرفته و انتظار می

 .برگزاری کارناوال ترافیک سنگینی داشته باشد

 Millenniumهتل ( Sentosa Suite)مرکز امداد محلی در سوئیت سنتوسا 

Gloucester Hotel  مستقر خواهد بود که از طریق پاسیوی حیاط خصوصی براحتی

 :ساعات کار این مرکز بشرح زیر خواهد بود. قابل دسترس است

  شب ۲صبح تا  ۰۱  ،اوت ۵۲جمعه 

  شب ۲صبح تا  ۰۱  ،اوت ۵۲شنبه 

 شب ۲صبح تا  ۰۱  ،اوت ۵۲ یکشنبه 

 شب ۲صبح تا  ۰۱  ،اوت ۵۲ دوشنبه 

هایی که مردم  در مدت این چهار روز یک سرویس رفت و برگشت اتوبوس بین هتل

 .برقرار خواهد بود Millennium Gloucester Hotelموقتا سکنی دارند و هتل 

توانید با  برای کسب اطالعات بیشتر درباره سرویس اتوبوس در طی آخر هفته، می

در اختیار پذیرش هتلها قرار  همچنین این اطالعات. مسئول پرونده خود صحبت کنید

 .خواهد داشت

 
در محل  Game4Grenfell# هکشی بلیطهای مسابق قرعه

The Curve 

یک مسابقه فوتبال در محل سپتامبر  ۵شنبه 

در ، Game4Grenfell#خیریه تحت عنوان 

 ’Queen’s Park Rangersاستادیوم 

Loftus Road stadium  برگزار خواهد شد

سوزی  تا برای کمک به آسیب دیدگان آتش

در .  آوری شود برج گرنفل کمک مالی جمع

ای سابق با  این مسابقه تیم فوتبالیستهای حرفه

تین . هور  مسابقه خواهند دادتیم  افراد مش

و  Queen’s Park Rangersمسابقه توسط  

و  QPR in the Community Trustبنیاد 

 Toastو  Columbia Recordsبا مشارکت 

Entertainment Group شود برگزار می . 

 

تعدادی بلیط افتخاری برای آسیب دیدگان 

کشی  سوزی برج گرنفل بصورت قرعه آتش

توانند تا چهارشنبه  طلبین میداو. موجود است

اوت با همراه داشتن گواهی آدرس در  ۵۲

برای دریافت این بلیطها  The Curveمحل 

 .ثبت نام نمایند

اوت انجام و از  ۵۲کشی روز جمعه قرعه

رسانی اوت به برندگان اطالع ۵۲روز شنبه 

شنبه بلیطهای برندگان از روز سه. خواهد شد

 .اوت آماده تحویل خواهند بود ۵۲

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

 The Curveبرای کسب اطالعات بیشتر به  

 www.game4grenfell.comیا وبسایت 

 . مراجعه نمائید
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 خدمات شبانه در باشگاه هرو

سوزی برج گرنفل  از افرادی که در آتش

اند و احساس افسردگی و دلهره  آسیب دیده

توانند راحت بخوابند دعوت  داشته و نمی

شنبه و  در روزهای دوشنبه، سه شود می

صبح  ۲شب تا  ۲ساعت از  چهارشنبه

به باشگاه هرو واقع در روز بعد 

Harrow Club, 187 Freston 

Road, W10 6TH  بیایند تا استراحت

کرده، فنجانی چای بنوشند و با دیگران 

 .صحبت کنند

این جلسات حضور آزاد به زبان انگلیسی 

شوند ولی امکان ارائه خدمات  اجرا می

به زبانهای عربی، اردو، سومالی، 

ارسی، آلبانیایی، هندو، پنجابی، و سرب ف

 .و کروات فراهم است
------------------------------------------------------------------------------------------ 

کسب اطالعات بیشتر در مورد  یبرا

 ۲۲۰ ۲۲۲خدمات شبانه با شماره تلفن 

 .تماس بگیرید  ۱۲۲۲۲

 اثاثیهجلسه آزاد بازیابی 

شرکت کنیون که یک شرکت تخصصی 

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  ۵اوت، ساعت  ۰۲شنبه  پنج

 ظهر

  بعد از  ۴تا  ۵اوت، ساعت  ۰۲شنبه

 ظهر

شماره تلفن  باتوانید  اگر سوالی دارید می

نشانی ایمیل  ایو  ۱۰۲۴۴ ۲۰۲ ۲۲۵
Grenfell@kenyoninternational.co

m این .  با شرکت کنیون تماس بگیرند

از ظهر بعد  ۲صبح تا  ۲ساعت خط از 

 .دایر است

  
 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  مجموعهمحل 

 .رایگان ارائه دهد

توانند از فعالیتهای  میسال  ۰۵کودکان 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

 فعالیتهای تفریحی نُوا

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&A)ای  اند از موزه وی

طراحی، کارگاههای هنری، کالسهای 

مکالمه انگلیسی، و کارگاههای نویسندگی 

 . ابتکاری است

اوت،  ۲۰شنبه همچنین در روز پنج

سفری یک روزه با اتوبوس به شهر 

-Southend-on)ساحلی ساوثند آنسی 

Sea )اطالعات مربوط به . خواهیم داشت

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  ۱۵۱ ۲۲۲۱ ۵۴۲۲تلفن  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

 ۰۲تا  ۴افراد  یبرا (رزرو وقت قبلی

 .کند یسال محل برگزار م

 دوشنبه تا جمعه از  یبرنامه روزها نیا

در  بعد از ظهر ۴صبح تا  ۰۱ساعت 

 ه وبرگزار شد یو وست یمرکز ورزش

 (DBS) مجوزدار یا توسط پرسنل حرفه

 .اجرا خواهد شد

 وال ها به کورن مسافرت رایگان خانواده

به  ،۵۱۰۲وال 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  سفرهای بیشتری هم در حال آماده

بصورت آنالین در  ها 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  ۰۱اوت از ساعت  ۰۲روز شنبه 

 یتهایاز فعال یا بعد از ظهر مجموعه ۲تا 

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  ستیکاف. ستیبه رزرو وقت ن یازین

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

با شماره تلفن  شتریاطالعات ب یبرا

به  ایتماس گرفته  ۱۵۱ ۲۲۲۴ ۲۰۴۲

 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

 یبرج گرنفل احساس استرس و ناراحت یسوز که در اثر فاجعه آتش دیشناس یم ینوجوان ایشخص بزرگسال  ایخودتان شما  اگر

 .از شما فراهم است تیحما یبرا یادیز یکمکها دیدار یروح

 بزرگساالنپشتیبانی تلفنی کودکان و 

  اگر نیاز فوری به خدمات سالمت روانی

برای خود یا یکی از آشنایانتان دارید 

ساعته ان اچ  ۵۴ توانید با شماره تلفن می

و یا نشانی  ۱۲۱۱ ۱۵۲۴ ۲۲۱ اس

تماس  cnw-tr.spa@nhs.netایمیل 

اتور بگوئید که در رلطفا به اپ. بگیرید

سوزی برج گرنفل تماس  رابطه با آتش

 .اید گرفته

  خط امداد صلیب سرخ بریتانیا برای

سوزی  کمک به همه آسیب دیدگان آتش

برای . برج گرنفل قابل استفاده است

دریافت خدمات عاطفی یا بالینی با 

تماس  ۱۲۱۱ ۴۲۲ ۲۴۲۵شماره تلفن 

صبح  ۲این خط تلفن از ساعت . بگیرید

بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا  ۲تا 

 .جمعه دایر است

توانند  ین بزرگساالن و نوجوانان میهمچن

بطور شبانه روزی با خط ارتباطی 

به ( Samaritans)رایگان ساماریتنز 

 .تماس بگیرند ۰۰۲ ۰۵۲شماره 

 توانند در  یسال م ۵۲ ریافراد ز

 ۱۲۱۱ ۰۰۰۰هر موقع با شماره تلفن 

 تا در هر ساعت از شبانه  رندیتماس بگ

و آماده  دهیمشاور آموزش د کیبا  روز

 .تک به تک داشته باشند یکمک گفتگو

  موسسهCALM  برای مردان خدمات

مردان میتوانند بطور . ارائه میدهد

 ۲۱۵ ۲۲ ۲۲تلفن محرمانه با شماره 

نشانی ایمیل  ایو  ۱۲۱۲

www.thecalmzone.net  تماس

 ۲ساعت این خط همه روزه از . بگیرند

 .دایر است شب مهین ۰۵عصر تا 
 

از  تیدر رابطه با حمابروشور ما 

 .دیکودکان و نوجوانان را مطالعه نمائ

از کودکان و  تیدر مورد نحوه حما اگر

برج گرنفل  یکه در آتشسوز ینوجوانان

 دیتوانیم دیدار یسوال  اند دهید 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 

 آنچه بیان نحوه مورد در هایی توصیه 

 کودکان به است رویداده که
 

 ینترنتیا یبروشور را از نشان دیتوان یم

 :دیدانلود نمائ ریز

www.rbkc.gov.uk/kb5rbkc/fis/localoffe

r.page?locaofferchannel=0 

 

که  یاز کودکان معلول و کودکان تیحما

 دارند یریادگیمشکل 

 نگتونیکنز (Full of Life) فیآو ال فول

خدمات مشاوره در منزل را  یو چلس

که کودک معلول دارند ارائه  ینیوالد یبرا

کوتاه  یاستراحتها یبرا یا برنامه. دهدیم

شده  ینیب شیتابستان پ یبرا یمدت اضاف

 .است
--------------------------------------------------------------------------------- 

 تیبه وبسا شتریکسب اطالعات ب یبرا

www.fulloflifekc.com  مراجعه

 .دیکن

 حمایت آنالین

 Kooth.com یک سرویس خدمات ،

 ۰۲تا  ۰۰رایگان آنالین برای کودکان 

 .ساله است

 NHSGo.uk سال  ۵۲زیر ، برای افراد

اطالعات بهداشتی شامل توصیه در 

مورد نحوه کنار آمدن با استرس بعد از 

 .دهد حوادث عظیم را ارایه می

 

 
 

 

 The Curveدر  یبهداشت عموم یها هیتوص  

بعد  ۴تا  ۵اوت از ساعت  ۰۲جمعه فردا 

، کارکنانی از اداره بهداشت از ظهر

در مرکز امداد  (PHE) عمومی انگلستان

گرنفل حضور خواهند داشت تا اطالعات 

های بهداشت و سالمت را در  و توصیه

اختیار آسیب دیدگان آتش سوزی برج 

این جلسه فرصتی است  .گرنفل قرار دهند

تا سواالت خود را مطرح کرده و هر 

 .ای دارید بپرسید مورد نگران کننده

های  گزاشات کیفیت هوا که با داده

شده از حسگرهای اطراف  آوری جمع

محل برج تهیه شده بصورت هفتگی و 

ها  این داده .آنالین قابل مطالعه است

کماکان میزان آلودگی را پائین نشان 

این گزارشات به همراه  .دهد می

های بهداشتی دیگر در نشانی  توصیه

 :اینترنتی ذیل قابل مطالعه است

www.gov.uk/government/news/

public-health-advice-following-

the-grenfell-tower-fire 

 

افرادی که در معرض دود ناشی از آتش 

سوزی قرار گرفته بودند احتماال دچار 

ناراحتی و سوزش در ناحیه مجاری 

تنفسی، پوست، و چشم شده باشند که 

ممکن است منجر به سرفه، خرناس، 

. تنگی نفس، و درد در ناحیه سینه شود

قادر نیست اداره بهداشت عمومی 

های بهداشتی فرد بفرد ارائه کند لذا  توصیه

ها باید از  در صورت تداوم این نشانه

 ۰۰۰و یا شماره ( پی جی)پزشک خانواده 

درخواست ( ان اچ اس)وزارت بهداشت 

 . کمک کنید

توانند  پی ندارند می افرادی که جی

بصورت آنالین با وارد کردن کد پستی 

 www.nhs.ukخود در نشانی اینترنتی 

 ۲۲۲۵ ۴۲۱۱ثبت نام کرده و یا با شماره 

 ۲این خط از ساعت . تماس بگیرند ۱۵۱

بعد از ظهر روزهای دوشنبه  ۲صبح تا 

توانید  در ضمن می .تا جمعه دایر است

 ۵۴برای اخذ راهنمائی بهداشتی در 

روز هفت روز هفته با تلفن  ساعت شبانه

 .وزارت بهداشت تماس بگیرید ۰۰۰

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

کسانی که در منزل خود زباله یا آوار 

توانند با  ناشی از آتش سوزی دارند می

با  ۱۵۱ ۲۲۲۰ ۲۱۱۰شماره تلفن 

شورای کنزینگتون و چلسی تماس گرفته 

  .و برای دفع آنها هماهنگی کنند

 



 ۲۱۱۱ اوت ۱۱ 
 

 4 صفحه

 آخرین اخبار اسکان

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

 .میکن یم شهدف سخت تال نیبه ا دنیرس یما است و برا تیاولو نیباالتر

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

 شنهادیپ ۰۲۲تاکنون . نگران هستند یمسکن موقت شنهادیپ رشیو مسئله پذ نهیزم نیا

خانواده در مسکن  ۵۲شده و  رفتهیپذ شنهادیپ ۲۲ انیم نیمسکن ارائه شده و از ا

 .اند مستقر شده دیجد

 :دهد نانیها اطم به خانواده استتعهد مدولت 

  ،نیازهایشان برتر از هر چیزی است

 .بقیه مسائل جایگاه دوم را دارند

  اجاره مسکنشان افزایش نخواهد

شرایط و مسکن جدید با همان  داشت

خودشان در برج گرنفل یا  مسکن

 .ارائه خواهد شدواک خیابان گرنفل 

  تضمین اقامت مادام العمر خواهند

 .داشت

  مجبور نخواهند بود بمدت طوالنی در

 مسکن موقتی بمانند

  پذیرش پیشنهاد مسکن موقتی بمعنای

از دست دادن اولویتشان برای دریافت 

 .مسکن دائمی نیست

 رش مسکن هیچکس مجبور به پذی

چنین  خاصی نیست و عدم پذیرش

 بی خانمان شدن  بمعنی مسکنی

 .دبواجباری آنان نخواهد 

 ماه،  ۰۵بمدت  ،یموقت یدر مسکن ها

آب و برق  نهیاز پرداخت اجاره و هز

 .و گاز معاف خواهند بود

 موارد، اگر از مسکن یدر برخ 

خوششان بیاید، امکان این  یموقت

هست که از آن مسکن بعنوان مسکن 

این امر هنگام )دایمی استفاده کنند 

ارائه مسکن به آنها مطرح خواهد 

 (.شد

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

مرکز تلفن با  شتریاطالعات ب یبرا

تماس  ۱۵۱ ۲۲۲۰ ۲۱۱۲اسکان تلفن 

 .دیریبگ

 

 

 شود؟ یارائه م یچه خدمات
افرادی که در رابطه با تحقیقات 

سوزی  پلیس بر روی آتش

لطفا خواهند با پلیس صحبت کنند  می

 ۱۲۱۱ ۱۲۵ ۴۲۲۲با شماره تلفن 

 .پلیس متروپولیتان تماس بگیرند با

 مهم یشماره تماسها ریسا
خدمات مربوط به از دست دادن 

روز  ساعت شبانه ۵۴در : زانیعز

 ییراهنما گانیبا شماره تلفن را

 ینشان ای ۱۲۱۲ ۲۱۲ ۰۲۲۲

 helpline@cruse.org.ukلیمیا

 .دیریتماس بگ
 

صدور پاسپورت سواالت مربوط به 

 ایتانیو مهاجرت به بر زایو ،یالمثن

 ۱۱۱ساعته   ۵۴لطفا با تلفن مشاوره 

 .دیریتماس بگ ۱۲۱۱ ۵۵۵
 

 اگر: هوا و مواجهه با دود تیفیک

مرتبط  یهایماریب میبروز عالنگران 

به پزشک  دیبا دیهست هوا یبا آلودگ

وزارت  ۰۰۰با شماره  ایمراجعه کرده 

 .دیریتماس بگ( ان اچ اس)بهداشت 
 

هر سوالی در مورد  :خدمات اسکان

اسکان دارید یا نیاز دارید افسر اسکان 

تلفن خود را بشناسید لطفا با شماره 

 ۲۲۲۰ ۲۱۱۲ ایو  ۱۲۱۱ ۰۲۲ ۰۰۰

 .بگیریدتماس  ۱۵۱
 

ساعت شبانه  ۵۴در : انیکمک به قربان

و  یعاطف یتیروز با تلفن خدمات حما

 ۰۲۲۲ ۰۰۰ دگانیبدیآس یبرا ینیبال

 تیبه وبسا ایتماس گرفته و  ۱۲۱۲

victimsupport.org.uk  مراجعه

 .دیکن

 در مرکز امداد دیتوان یم نیشما همچن

 یو روان ی، خدمات جسمگرنفل

کسب اطالعات  یبرا .دیدار افتیدر

 ۵۲۰ ۰۲۲با شماره تلفن  شتریب

 .دیریتماس بگ ۱۲۲۰۵

 ۲صبح تا  ۲از  دیتوان یم نیهمچن

اخذ کمک با  ی، برابعد از ظهر

  ۴۲۲  ۲۴۲۵سرخ به شماره  بیصل

 .دیریتماس بگ  ۱۲۱۱

منظم خبرها ما را در  افتیدر یبرا

 grenfellsupport@به شناسه  تریتو

 یبه نشان سبوکیو در ف

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

کند  مراجعه آزاد برگزار می جلسات Child Bereavement UK، موسسه خیریه هفته آینده

 .سوزی برج گرنفل حمایت، کمک و راهنمایی ارائه کند تا به آسیب دیدگان از آتش

والدین و سرپرستان ، اند ان و نوجوانانی که عزیزی از دست دادهکودبه کدر این جلسات 

ای که کودکی از هر رده سنی را از  نوجوانان و والدین یا اعضای خانواده، و چنین کودکانی

زمان و مکان این جلسات به شرح . و خدمات حمایتی ارائه خواهد شدکمک ، اند دست داده

 :زیر است

  بعد از ظهر در محل  ۲تا  ۲اوت از ساعت  ۵۰دوشنبهThe Radisson Blu, 

68-86 Cromwell Road, Kensington, SW7 5BT 

 بعد از ظهر در محل  ۲تا  ۲اوت از ساعت  ۵۵شنبه  سهThe Holiday Inn 

Earls Court, 295 North End Road, W14 9NS 

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

تماس  ۱۲۱۱ ۱۵۲ ۲۲۴۱موسسه به شماره  ینبا تلفن امداد ا یشترکسب اطالعات ب یبرا

-www.childbereavementuk.org/bereavementگرفته و یا به نشانی اینترنتی 

support-grenfell-tower-residents ۲صبح تا  ۲خط از ساعت  ینا .مراجعه نمائید 

 .است یردوشنبه تا جمعه دا یعصر روزها
 


