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 Theجلسه آزاد بازیابی اثاثیه در  ۱

Curve 

خدمات بهداشت روانی برای  ۱

 آموزان در مدرسهدانش

برای  “آزمایش و درمان”برنامه  ۲

 کمک به مبتالیان به استرس

 الین استودیوزخدمات شبانه در بیس ۲

 کودکان و یبرا یتابستان یتهایفعال ۲

 نوجوانان

 Theفروشگاه لباس زنانه موقتی در  ۲

Curve 

 های خدمات بهداشت روانکلینیک ۳

 یبهداشت یهاهیتوص ۳

 حمایت عاطفی بیشتر ۳

جدید ان اچ اس برای  وبسایت ۳

 راهنمایی شما

 شود؟یارائه م یچه خدمات ۴

 آخرین اخبار اسکان ۴

تمدید مهلت استفاده از خدمات  ۴

 مهاجرتی

 ه        خبرنام نیهدف از ا       

شماره خبرنامه گروه  مینپنجو  چهل نیا

 شما را در میهست لیاقدام گرنفل است. ما

اطالعات و خدمات قابل  نیآخر انیجر

 .میاستفاده قرار ده

 یربو ع یسیانگل یخبرنامه به زبانها نیا

 نیکسب آخر یاست. برا هیهم قابل ته

به شناسه  تریاطالعات ما را در تو

@grenfellsupport به  سبوکیو در ف

 ینشان

facebook.com/grenfellsupport 

 یما به نشان تیبه وبسا ای دیدنبال کن

www.grenfellresponse.org.uk 

 .دییمراجعه نما

 The Curveجلسه آزاد بازیابی اثاثیه در 

ای را شرکت کنیون که یک شرکت تخصصی بازیابی است استخدام شده تا اسباب و اثاثیه

 تا حد ممکن، از برج خارج نماید.  اندسوزی آسیب کمتری دیدهکه در آتش

 The Curveجلسه آزاد در محل دو شرکت کنیون  این هفته، برای کمک به این امر،

ها در مورد چگونگی بازیابی، کند تا به سواالتی که ممکن است خانوادهبرگزار می

 نگهداری و عودت اسباب و اثاثیه خود داشته باشند پاسخ دهد.

 جلسات بدین شرح است:زمان برگزاری این 

 ظهر از بعد ۴ تا ۲ ،سپتامبر ۵ شنبه سه 

 ظهر از بعد ۴ تا ۲ ،سپتامبر ۸ جمعه 

توانید با قرار قبلی هماهنگ کنید. برای تنظیم قرار جلسه، جلسات بیشتر را هم می

 به شماره تکمیل نمائید، یا به شرکت کنیون The Curveتوانید فرم درخواست را در می

تلفن کنید و یا به نشانی  ۰۱۳۴۴ ۳۱۶ ۶۶۲تلفن 

Grenfell@kenyoninternational.com  .صبح  ۹ساعت این خط از ایمیل بفرستید

 از ظهر دایر است.بعد  ۵تا 

 آموزان در مدرسهخدمات بهداشت روانی برای دانش

ه که هفته آینده ب سوزی برج گرنفلبرای کودکان و نوجوانان آسیب دیده از فاجعه آتش

 مدرسه خواهند رفت خدمات بهداشت روانی فراهم است.

مدیران مدارس، عالوه بر ارائه سایر منابع تخصصی برای مدرسه، کماکان با والدین 

 آموزان خدمات و مشاوره تخصصی ارائه خواهند داد.جلسه گذاشته و برای دانش

ز به مشاوره اضافی دارند، ( با مدارس محل که نیاPlace2Beبی )توگروه پلیس

ها ها و خانوادهآموزان، معلمکنند و بعد از شروع مدارس، برای دانشهمکاری می

 خدمات فردی ارائه خواهد داد.

که سرویس آنالین شورا )کانسل( است برای ارائه خدمات بیشتر  Kooth.comوبسایت 

 آموزان آسیب دیده از این فاجعه قابل استفاده است.به دانش

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

شود خدمات بیشتری هم از طریق برنامه آزمایش و درمان که توسط ان اچ اس اجرا می

 ۰۸۰۰ ۰۲۳۴ ۶۵۰توانید با شماره تلفن فراهم است. برای استفاده از این برنامه می

 تماس بگیرید.
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 برای کمک به مبتالیان به استرس “آزمایش و درمان”برنامه 

سوزی برج گرنفل دچار در اثر فاجعه آتش برای گفتگو و ارائه خدمات به افرادی که

الل عصبی ناشی از ضایعه روحی شدید مبتال به ناراحتی اخت استرس شدید بوده و

(PTSDهستند )،  آزمایش و درمان”ان اچ اس )وزارت بهداشت( برنامه تخصصی“ 

 کند.اجرا میرا 

نفر از افراد نیازمند در یک دوره  ۲۳۰۰۰هدف این برنامه ارائه خدمات به نزدیک به 

 شود:یکساله است. این برنامه شامل موارد زیر می

 هاپیجی (GP )بر را روانی و جسمی سالمت ارزیابی خانواده، پزشک همان یا 

 .نندک راهنمایی درمان شیوه مناسبترین سوی به را آنها تا داد خواهند انجام افراد روی

 خدمات ارائه برای محلی جامعه و غرب النکاستر امالک ساکنین با گفتگو 

 اندداده دست از سوزیآتش در را شخصی که افرادی به بیشتر خدمات ارائه. 

 دیدگان آسیب موقت اسکان محل هایهتل به مراجعه برای هماهنگی انجام 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تماس بگیرید. ۰۸۰۰ ۰۲۳۴ ۶۵۰برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

توانید در نشانی اینترنتی زیر بیابید: خدمات بیشتر در زمینه بهداشت روان را می

www.cnwl.nhs.uk/news/grenfell-emotional-wellbeing-support 

 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 آکاوا و گروه اوری

بدست هم داده است تا به کودکان و 

ای از فعالیتهای نوجوانان محل مجموعه

 تابستانی رایگان ارائه دهد.

توانند از میسال  ۱۲کودکان تا 

الیتهای مانند هنر وکاردستی، ماجراها فع

و بازیهای حیات وحش بهرمند شوند. 

محلی مخصوص برای والدین و محلی 

 بینیهم برای نگهداری خردساالن پیش

 شده است.

اطالعات بیشتر در مورد فعالیتهای 

موجود را بطور آنالین در نشانی 

اینترنتی 

www.westway.org/summerfun 

 مطالعه کنید.

 

 تابستان در شهر

تابستان امسال در مرکز لندن صدها فعالیت 

تفریحی برای کودکان، نوجوانان، و 

 شود.ها برگزار میخانواده
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

توانید از محلهای بروشور مربوطه را می

بارو تهیه و یا به وبسایت مختلف در این 

www.mysummerinthecity.org.uk 

 مراجعه نمائید.

 

الین بیسخدمات شبانه در 

 استودیوز
سوزی برج گرنفل از افرادی که در آتش

اند و احساس افسردگی و دلهره آسیب دیده

راحت بخوابند دعوت  توانندداشته و نمی

شنبه و شود در روزهای دوشنبه، سهمی

 بعد از ظهر ۳شب تا  ۸ساعت چهارشنبه از 

 Baseline) الین استودیوزبیسبه 

Studios ) واقع درBaseline Studios, 

Whitchurch Road, W11 4AT   بیایند

تا استراحت کرده، فنجانی چای بنوشند و با 

 دیگران صحبت کنند.

ات حضور آزاد به زبان انگلیسی این جلس

شوند ولی امکان ارائه خدمات به اجرا می

زبانهای عربی، اردو، سومالی، فارسی، 

آلبانیایی، هندو، پنجابی، و صرب و کروات 

 فراهم است.
-------------------------------------------- 

کسب اطالعات بیشتر در مورد  یبرا

 ۸۷۱ ۸۷۷خدمات شبانه با شماره تلفن 

فته و یا به نشانی تماس گر  ۰۷۳۹۷

info@totalfamilycoaching.co.uk 

 ایمیل بفرستید.

فروشگاه لباس زنانه موقتی در 

The Curve 

یک فروشگاه موقتی برای عرضه لباس 

 The Curve, 10 Bardزنانه در محل 

Road, 

W10 6TPاهالی شود که ، برپا می

توانند از لباسها امالک النکاستر غرب می

و کیفهای زنانه اهدائی برای خودشان 

 ۷روز پنجشنبه انتخاب کنند. فروشگاه، 

عصر  ۶صبح تا  ۱۰از ساعت  سپتامبر

 برپا خواهد بود.

تمامی أقالم اهدایی نو بوده و مردم به 

اب خواهند کرد. )هر ترتیب مراجعه، انتخ

کس زودتر بیاید انتخاب بیشتری خواهد 

داشت.( لطفا هنگام مراجعه کارت 

 شناسایی همراه داشته باشید.
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 بیشتر حمایت عاطفی
برج  یسوزدر اثر فاجعه آتش که دیشناسیم ینوجوان ایشخص بزرگسال  ایخودتان شما  اگر

از شما فراهم  تیحما یبرا یادیز یکمکها دیدار یروح یگرنفل احساس استرس و ناراحت

 است.

 پشتیبانی تلفنی کودکان و بزرگساالن

  اگر نیاز فوری به خدمات سالمت روانی برای

ا توانید بخود یا یکی از آشنایانتان دارید می

 ۰۲۳۴ ۶۵۰ساعته ان اچ اس  ۲۴شماره تلفن 

-cnwو یا نشانی ایمیل  ۰۸۰۰

tr.spa@nhs.net  تماس بگیرید. لطفا به

برج  سوزیاپراتور بگوئید که در رابطه با آتش

 اید.گرنفل تماس گرفته

 توانند همچنین بزرگساالن و نوجوانان می

بطور شبانه روزی با خط ارتباطی رایگان 

 ۱۲۳( به شماره Samaritansساماریتنز )

 تماس بگیرند.  ۱۱۶

 توانند در هر موقع با  یسال م ۲۵ ریافراد ز

تا در  رندیتماس بگ ۰۸۰۰ ۱۱ ۱۱شماره تلفن 

مشاور آموزش  کیهر ساعت از شبانه روز با 

تک به تک داشته  یو آماده کمک گفتگو دهید

 .باشند

  موسسهCALM  برای مردان خدمات ارائه

طور محرمانه با شماره میدهد. مردان میتوانند ب

 نشانی با  ایو  ۰۸۰۸ ۸۰۲ ۵۸ ۵۸تلفن 

تماس  www.thecalmzone.netایمیل 

عصر  ۵ساعت بگیرند. این خط همه روزه از 

 دایر است. شب مهین ۱۲تا 

که مشکل  یاز کودکان معلول و کودکان تیحما

 دارند یریادگی

و  نگتونیکنز (Full of Life) فیآو ال فول

 ینیوالد یخدمات مشاوره در منزل را برا یچلس

 .دهدیم که کودک معلول دارند ارائه

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

-- 

 تیبساو به شتریکسب اطالعات ب یبرا

www.fulloflifekc.com .مراجعه کنید 

 

 حمایت آنالین

 Kooth.com یک سرویس خدمات رایگان ،

 ساله است. ۱۹تا  ۱۱آنالین برای کودکان 

NHSGo.uk سال  ۲۵، برای افراد زیر

اطالعات بهداشتی شامل توصیه در مورد نحوه 

کنار آمدن با استرس بعد از حوادث عظیم را 

 دهد.ارایه می

 

  
 

وبسایت جدید ان اچ اس 

 برای راهنمایی شما

ان اچ اس یه وبسایت اختصاصی 

اندازی کرده تا راهنمای آسیب راه

سوزی برج گرنفل در دیدگان آتش

دسترسی به خدمات مورد نیازشان 

باشد. این خدمات شامل بهداشت 

جسمی، بهداشت روانی، و سالمت 

 عاطفی است.
------------------------------------------------------------------------------ 

با مراجعه به نشانی اینترنتی 

www.grenfell.nhs.uk 

 اطالعات بیشتری خواهید یافت.

اگر مایل باشید مطالب دیگری هم 

در وبسایت ببینید و یا نیاز به 

اطالعات بیشتری دارید به نشانی 

Grenfell.response@nhs.net 

 ایمیل بفرستید.

 
 

 های خدمات بهداشت روانکلینیک

را  بهداشت روانروزانه  یهاکینیکلان اچ اس )وزارت بهداشت( هر هفت روز هفته، 

توانند در مورد مشکالت بهداشتی کند که مراجعین میها و کودکان برگزار میبرای خانواده

تمام خدمات ارائه شده رایگان و محرمانه و سالمت روانی با متخصصین صحبت کنند. 

 برنامه اجرا و محل کلینیکها به شرح زیر است: هستند.

 در  بعد از ظهر ۵تا  ۳ ،هادوشنبه

The Harrow Club, 187 Freston 

Road, W10 6TH  

 ۷ تا ظهر از بعد ۳ ،هاشنبهسه 

 The نشانی به جیمز کلمنت مرکز در عصر

Clement James Centre, 95 Sirdar 

Road, W11 4EQ 

 تا  ظهر از بعد ۴ ،هاچهارشنبه 

 به کنزینگتون رفاهی مرکز در شب ۷:۳۰

 ,Kensington Leisure Centre  نشانی

Silchester Road, W10 6EX 

 تا  ظهر از بعد ۴  ،هاپنجشنبه 

 نشانی به لتیمر محلی کلیسای در شب ۷:۳۰

Latymer Community Chuch,116 

Bramley Road, W10 6SU 

 در ظهر از بعد ۴تا  ۲  ،هاجمعه 

 The نشانی به اسالمی فرهنگی میراث مرکز

Muslim Cultural Heritage Centere, 

244 Acklam Road, W10 5YG 

 ۷:۳۰ تا  ظهر از بعد ۴  ،هاشنبه 

 Maxillla نشانی به مکسیال خیابان در شب

Community Space, 4 Maxilla Walk, 

W10 6NQ 

 ۷:۳۰ تا  ظهر از بعد ۴  ،هایکشنبه 

 Westway ویوست ورزشی مرکز در شب

Sports Centre, 1 Walmer Road, 

W10 6RP 

 

 

-www.cnwl.nhs.uk/wpبه نشانی اینترنتی  در مورد کلینیکهای فوقات بیشتر اطالعکسب برای 

content/uploads/Grenfell-flyer.pdf .مراجعه نمائید 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-cnwو یا نشانی ایمیل  ۰۸۰۰ ۰۲۳۴ ۶۵۰فن برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تل

tr.spa@nhs.net روزی دایر است.تماس بگیرید. این خط بطور شبانه 

 

 

 

 یبهداشت یهاهیتوص

اداره بهداشت عمومی انگلستان 

(PHE گزاشات کیفیت هوا را که )

آوری شده از های جمعبا داده

حسگرهای اطراف محل برج تهیه 

هفتگی و آنالین  شده بصورت

ها کماکان کند. این دادهمنتشر می

میزان آلودگی هوا را پائین نشان 

 ۳۱دهد. آخرین گزارش که در می

های اوت منشر شد به همراه توصیه

بهداشتی دیگر در نشانی اینترنتی 

 ذیل قابل مطالعه است:

www.gov.uk/government/

news/public-health-advice-

following-the-grenfell-

tower-fire 
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 آخرین اخبار اسکان

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

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

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

مسکن  شنهادیپ ۱۸۰نگران هستند. تاکنون  یمسکن موقت شنهادیپ رشیو مسئله پذ نهیزم

مستقر  دیخانواده در مسکن جد ۲۹شده و  رفتهیپذ شنهادیپ ۵۸ انیم نیارائه شده و از ا

 اند.شده

 دهد: نانیها اطمبه خانواده استتعهد مدولت 

  ،نیازهایشان برتر از هر چیزی است

 جایگاه دوم را دارند.بقیه مسائل 

  اجاره مسکنشان افزایش نخواهد

و مسکن جدید با همان شرایط  داشت

خودشان در برج گرنفل یا  مسکن

 ارائه خواهد شد.واک خیابان گرنفل 

  تضمین اقامت مادام العمر خواهند

 داشت.

  مجبور نخواهند بود بمدت طوالنی در

 مسکن موقتی بمانند

  نای بمعپذیرش پیشنهاد مسکن موقتی

از دست دادن اولویتشان 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 و  نهیماه، از پرداخت اجاره و هز

 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(.

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

 مرکزتلفن با  شتریاطالعات ب یبرا

تماس  ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۸اسکان تلفن 

 .دیریبگ

 

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

خواهند با سوزی میبر روی آتش

ه تلفن با شمارپلیس صحبت کنند لطفا 

پلیس  با ۰۸۰۰ ۰۳۲ ۴۵۳۹

 متروپولیتان تماس بگیرند.

 مهم یشماره تماسها ریسا
خدمات مربوط به از دست دادن 

با روز ساعت شبانه ۲۴در : زانیعز

 ۱۶۷۷ ییراهنما گانیشماره تلفن را

 ینشان ای ۰۸۰۸ ۸۰۸

 helpline@cruse.org.ukلیمیا

 .دیریتماس بگ
 

سواالت مربوط به صدور پاسپورت 

طفا ل ایتانیو مهاجرت به بر زایو ،یالمثن

 ۲۲۲ ۰۰۰ساعته   ۲۴با تلفن مشاوره 

 .دیریتماس بگ ۰۳۰۰
 

 اگرهوا و مواجهه با دود:  تیفیک

ا مرتبط ب یهایماریب میعالبروز نگران 

به پزشک  دیبا دیهست هوا یآلودگ

وزارت  ۱۱۱با شماره  ایمراجعه کرده 

 .دیریبهداشت )ان اچ اس( تماس بگ
 

هر سوالی در مورد  خدمات اسکان:

اسکان دارید یا نیاز دارید افسر اسکان 

 ۱۱۱ تلفنخود را بشناسید لطفا با شماره 

 ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۸ ایو  ۰۸۰۰ ۱۳۷

 بگیرید.تماس 
 

ساعت شبانه  ۲۴در : انیکمک به قربان

 و یعاطف یتیروز با تلفن خدمات حما

 ۱۶۸۹ ۱۱۱ دگانیبدیآس یبرا ینیبال

 تیبه وبسا ایتماس گرفته و  ۰۸۰۸

victimsupport.org.uk  مراجعه

 .دیکن

 در مرکز امداد دیتوانیم نیشما همچن

 افتیدر یو روان ی، خدمات جسمگرنفل

ا ب شتریکسب اطالعات ب یبرا .دیدار

تماس  ۰۷۷۱۲ ۲۳۱ ۱۳۳شماره تلفن 

 .دیریبگ

منظم خبرها ما را در  افتیدر یبرا

 grenfellsupportبه شناسه @ تریتو

 یبه نشان سبوکیو در ف

facebook.com/grenfellsupport 

 یما به نشان تیبه وبسا ای دیدنبال کن

www.grenfellresponse.org.uk 

 .دییمراجعه نما

 تمدید مهلت استفاده از خدمات مهاجرتی

 سوزیبرای کمک به افرادی که در آتش

هایشان را از دست )برج گرنفل( خانه

اند، وزارت کشور مهلت استفاده از داده

برنامه کمکی مهاجرتی را تمدید کرده تا 

ماه اقامت قانونی در  ۱۲آنها بتوانند تا 

 بریتانیا برخوردار باشند.

اگر برای استفاده از این برنامه درخواست 

ندهند، بازهم سعی خواهیم کرد آنها از 

خدمات مورد نیازشان استفاده کنند از قبیل 

اسکان و بهداشت. ما از این فاجعه بعنوان 

ای برای انجام کنترلهای مهاجرتی بهانه

 استفاده نخواهیم کرد.

برنامه، نیاز به ارسال  برای استفاده از این

تقاضانامه ندارید، اما الزم است شخصا 

 مراجعه کرده و با ما صحبت کنید.

الزم است هنگام مراجعه هر مدرکی که 

 داللت بر اقامت شما در برج گرنفل در 

سوزی یا نزدیک به آن داشته تاریخ آتش

باشد، به همراه بیاورید. اگر مدارکتان را 

توانیم به شما هم می اید، بازاز دست داده

 کمک کنیم.

شب  ۸صبح تا  ۱۰توانید از ساعت شما می

 ۱۰واقع در شماره  The Curveدر محل 

 The Curve, 10خیابان بارد رود )

Bard Road رو در رو با ما صحبت )

توانید شخصی کنید. در صورت تمایل می

را همراه بیاورید. برای کمک به شما 

 رد.مترجم هم در محل حضور دا
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این 

 ۰۰۰۰برنامه با خط امداد ما به شماره 

تماس بگیرید تا یکی از  ۰۳۰۰ ۲۲۲

کارشناسان ویزا و پاسپورت ما با شما 

ساعته دایر  ۲۴تلفن تماس بگیرند. این خط 

 است.

 

 

 


