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  ه      شمار نیدر ا      
 

فردا  ،هیاسباب و اثاث یابیبازجلسه  ۱

   The Curveدر 

 یجلسات آزاد توسط گروه اقدام برا ۱

 کودکان غرب لندن

خدمات مربوط به  یها نهیهز قیتعل ۲

 هاوس و تردگولدهاوس یبرامل

کودکان و  یبرا یتابستان یتهایفعال ۲

 نوجوانان

 عرضه فهرست خدمات ۲

 واک تسترتون ابانینشت گاز در خ ۲

 یبهداشت عموم یها هیفردا، توص ۳

 The Curve  در

 یخدمات سالمت روان ۳

 شود؟ یارائه م یچه خدمات ۴

 اخبار اسکان نیآخر ۴

 سیافسر پل شتریتعداد ب تیمامور ۴

 کمک به مردم یبرا

  ه        خبرنام نیهدف از ا       
 

شماره خبرنامه گروه  مینششو  سی نیا

شما را  میهست لیما. اقدام گرنفل است

اطالعات و خدمات  نیآخر انیدر جر

 .میقابل استفاده 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. 

در رابطه با بازیابی  The Curveدر محل  فرداجلسه آزاد 

 اسباب و اثاثیه

سوزی آسیب  اکنون فرایند بازیابی اسباب و اثاثیه از آپارتمانهای برج گرنفل که در آتش

شرکت کنیون که یک شرکت تخصصی بازیابی است . اند آماده شده است کمتری دیده

واحد  ۲۲واحد آپارتمان برج گرنفل و  ۳۳استخدام شده تا اسباب و اثاثیه را از 

 .ی کندآپارتمان خیابان گرنفل واک بازیاب

بعد از ظهر، شرکت  ۴تا  ۲اوت، از ساعت  ۱۱روز جمعه برای کمک به این امر، 

کند تا به سواالتی که ممکن  برگزار می The Curveکنیون یک جلسه آزاد در محل 

ها در مورد چگونگی بازیابی، نگهداری و عودت اسباب و اثاثیه خود  است خانواده

 .داشته باشند پاسخ دهد
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ایو  ۴۱۳۴۴ ۳۱۶ ۶۶۲شماره تلفن توانند توسط  میاگر کسانی سوال داشته باشد 

با شرکت کنیون تماس  Grenfell@kenyoninternational.comنشانی ایمیل 

 .از ظهر دایر استبعد  ۵صبح تا  ۹ساعت این خط از  . بگیرند

 

 جلسات آزاد توسط گروه اقدام برای کودکان غرب لندن

ها،  جلسات رایگان و آزاد را برای خانواده کودکان غرب لندن یگروه اقدام برا

صبح  ۱۴اند از ساعت  کودکان و نوجوانانی که در آتش سوزی برج گرنفل آسیب دیده

 ,Gertrude Street 11اوت در محل  ۲۳، و ۱۶ظهر روزهای چهارشنبه  ۱۲تا 

SW10 0JN برگزار خواهد کرد. 

دل کودکان و نوجوانان و در این جلسات مشاورانی حضور خواهند داشت تا به درد 

توانند درخواست جلسه خصوصی با  در ضمن مردم می. هایشان گوش فرا دهند خانواده

 .مشاوران را بدهند

در این جلسات ناهار و نوشیدنی عرضه خواهد شد و در صورت نیاز مترجم هم 

 .حضور خواهد داشت
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تماس گرفته یا به نشانی  ۴۲۴ ۲۳۵۲ ۱۱۵۵برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

 .مراجعه نمائید www.wlac.org.ukاینترنتی 

 

هاوس و  یخدمات مربوط به برامل یها نهیهز قیتعل

 تردگولدهاوس

 ۲۲ساختمان در براملی هاوس و تردگولدهاوس تا ( شارژ)های خدمات  اجاره و هزینه

همچنین هیچ مبلغی بابت آب، تلویزیون دیجیتال،  .مطالبه نخواهد شد۲۴۱۲ژانویه 

 .اخذ نخواهد شد ۲۴۱۲سپتامبر  ۱۴در براملی هاوس و تردگولدهاوس تا پارکینگ 

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

توانند با شماره تلفن  ساکنین براملی هاوس و تردگولدهاوس برای اطالعات بیشتر می

 ۶۴۲۴توانند با شماره  همچنین میمستاجرین .  تماس بگیرند ۴۲۴۴ ۱۳۲ ۱۱۱

 .تماس گرفته و برای بازپس گرفتن مبالغ پرداختی هماهنگی کنند ۴۲۴ ۲۶۴۵

 



 ۲۱۱۲ اوت ۱۱ 
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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

نشت گاز در خیابان 

 واک تسترتون

به دنبال بازرسی محل توسط شبکه ملی 

(National Grid ) نشتی ، یک مورد

واک  گاز در خط اصلی خیابان تسترتون

 .تشخیص داده و ایزوله شد

اکنون عملیات تعمیر این نشتی در جریان 

بوده و ساکنینی که تحت تاثیر این نشتی 

اند بوسیله نامه در جریان قرار  بوده

بمدت چند روز امکانات پخت . اند گرفته

واک متاثر  غذا در امالک خیابان تسترتون

ولی آب داغ، . ثه خواهند بوداز این حاد

برق و سیستمهای حرارتی هنوز کار 

 .کنند می

اجاق گاز برقی  ۲۹تاکنون به این منازل 

در صورت . داده شده تا بتوانند إذا بپزند

نیاز اجاق گاز و مایکروویوهای بیشتری 

 .هم موجود است

واک که در  ساکنین خیابان تسترتون

طفا با رابطه با نشتی گاز مشکلی دارند ل

تماس  ۴۲۴ ۲۳۶۱ ۳۴۴۲شماره تلفن 

گرفته و با مشاورین مربوطه صحبت 

 .کنند

  
 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

 تابستانیبرنامه فعالیتهای 

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 . بهرمند شوندحیات وحش 

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

 یتابستان التیباز تعط یفضا یتهایلفعا

سنتر در هلند پارک به  یاکولوژ موسسه

 The Ecology Centre in ینشان

Holland Park, W8 6LU در ،

باز را  یفضا یتهایفعال یتابستان التیتعط

ساله تا اول ماه  ۱۲تا  ۴افراد  یبرا

 حیتا کودکان تفر. کندیسپتامبر برگزار م

و  عتیوهمزمان در مورد طب دهکر

توجه داشته . ندریگب ادیمطلب  واناتیح

 دیسال با ۲که کودکان کوچکتر از  دیباش

 .ندیایبزرگسال ب کیبه همراه 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 شتریکسب اطالعات ب ایرزرو وقت  یبرا

به وبسایت لطفا 

www.rbkc.gov.uk/ecology  مراجعه یا

 ینشان ایو  ۴۲۴ ۲۹۳۲ ۲۱۲۶با شماره تلفن 

با  ecology.centre@rbkc.gov.uk لیمیا

 .دیریسنتر تماس بگ یاکولوژ

 کن یو باز ایبرنامه فوتبال ب

و چند سازمان  یو وست آر یپ ویک موسسه

و آزاد را  گانیبرنامه فوتبال را کی یمحل

بدون نیاز به رزرو ) کن یو باز ایبشکل ب

سال محل  ۱۲تا  ۴افراد  یبرا (وقت قبلی

 .کند یبرگزار م

دوشنبه تا جمعه از  یبرنامه روزها نیا

در  بعد از ظهر ۴صبح تا  ۱۴ساعت 

 ه وبرگزار شد یو وست یمرکز ورزش

 (DBS) مجوزدار یا توسط پرسنل حرفه

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

و  دادهایدر مورد رو شتریاطالعات ب

 تیدر وبسا دیتوانیرا م یتابستان یتهایفعال

www.rbkc.gov.uk/fis دیابیب. 

ها به  مسافرت رایگان خانواده

 وال کورن

، به ۲۴۱۹وال هاگز گرنفل، تا سال  کورن

سوزی  های آسیب دیده در آتش خانواده

برج گرنفل سفر تفریحی رایگان به 

 .کند وال ارائه می کورن

توانند ثبت  ها می اولین سفری که خانواده

ای رایگان به  نام کنند یک سفر یک هفته

. است ۲۴۱۲فالموث در اواخر ماه اوت 

توانند از  ها می در این سفر، خانواده

فعالیتهای متنوع، قایق سواری، و گردش 

در پروژه عدن و کوه سنت مایکل لذت 

، محل اقامت، و غذا ایاب و ذهاب. ببرند

برای مهمانان فراهم است که توسط 

دانشگاه فالموث و دانشگاه اکسیتر میسر 

 .شده است

سازی  سفرهای بیشتری هم در حال آماده

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  ۱۴اوت از ساعت  ۱۹روز 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

روز موعود در محل حاضر شده و لذت 

 .دیببر
------------------------------------------------------------------------------------------ 

با شماره تلفن  شتریاطالعات ب یبرا

به  ایتماس گرفته  ۴۲۴ ۲۹۶۴ ۳۱۴۹

 northkensingtonyouth.org تیوبسا

 .دیمراجعه کن
------------------------------------------------------------------------------------------ 

و  دادهایدر مورد رو شتریاطالعات ب

 تیدر وبسا دیتوانیرا م یتابستان یتهایفعال

www.rbkc.gov.uk/fis دیابیب. 
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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

 پشتیبانی تلفنی کودکان و بزرگساالن

  اگر نیاز فوری به خدمات سالمت روانی

برای خود یا یکی از آشنایانتان دارید 

ساعته ان اچ  ۲۴ توانید با شماره تلفن می

و یا نشانی  ۴۲۴۴ ۴۲۳۴ ۶۵۴ 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

بالینی با دریافت خدمات عاطفی یا 

تماس  ۴۲۴۴ ۴۵۲ ۹۴۲۲شماره تلفن 

صبح  ۹این خط تلفن از ساعت . بگیرید

بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا  ۵تا 

 .جمعه دایر است

  همچنین بزرگساالن و نوجوانان

توانند بطور شبانه روزی با خط  می

ارتباطی رایگان ساماریتنز 

(Samaritans ) ۱۱۶ ۱۲۳به شماره  

 .تماس بگیرند

 توانند در هر  یسال م ۲۵ ریز افراد

تماس  ۴۲۴۴ 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

مردان میتوانند بطور . ارائه میدهد

 ۲۴۲ ۵۲ ۵۲تلفن محرمانه با شماره 

نشانی ایمیل  ایو  ۴۲۴۲

www.thecalmzone.net  تماس

 ۵ساعت این خط همه روزه از . بگیرند

 .دایر است شب مهین ۱۲عصر تا 
 

از  تیبروشور ما در رابطه با حما

 .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 دیتوانیم

 :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

 
 

 

 

  
 The Curveدر  یبهداشت عموم یها هیتوص، فردا

بعد  ۴تا  ۲اوت از ساعت  ۱۱جمعه 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 

 .گرنفل قرار دهند

این جلسه فرصتی است تا سواالت خود را 

ای  مطرح کرده و هر مورد نگران کننده

 .دارید بپرسید

افرادی که در معرض دود ناشی از آتش 

رار گرفته بودند احتماال دچار سوزی ق

ناراحتی و سوزش در ناحیه مجاری 

باشند که  تنفسی، پوست، و چشم شده

ممکن است منجر به سرفه، خرناس، 

 .تنگی نفس، و درد در ناحیه سینه شود

اداره بهداشت عمومی قادر نیست 

های بهداشتی فرد بفرد ارائه کند لذا  توصیه

باید از ها  در صورت تداوم این نشانه

 ۱۱۱و 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 

 ۲۹۶۲ ۴۶۴۴ثبت نام کرده و یا با شماره 

 ۹این خط از ساعت . تماس بگیرند ۴۲۴

بعد از ظهر روزهای دوشنبه  ۵صبح تا 

 .تا جمعه دایر است

توانید برای اخذ راهنمائی  در ضمن می

روز هفت  ساعت شبانه ۲۴بهداشتی در 

وزارت بهداشت  ۱۱۱روز هفته با تلفن 

 .تماس بگیرید

کسانی که در منزل خود زباله یا آوار 

توانند با  ناشی از آتش سوزی دارند می

با  ۴۲۴ ۲۳۶۱ ۳۴۴۱شماره تلفن 

شورای کنزینگتون و چلسی تماس گرفته 

 .و برای دفع آنها هماهنگی کنند

های  گزاشات کیفیت هوا که با داده

آوری شده از حسگرهای اطراف  جمع

محل برج تهیه شده بصورت هفتگی و 

 .آنالین قابل مطالعه است

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

اداره های بیشتر در مورد  برای توصیه

توانید به نشانی  بهداشت عمومی می

: مراجعه نمائیدزیر اینترنتی 

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

 .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

 ۱۲۶تاکنون . نگران هستند یمسکن موقت شنهادیپ رشیو مسئله پذ نهیزم نیا

خانواده در  ۱۴شده و  رفتهیپذ شنهادیپ ۴۲ انیم نیمسکن ارائه شده و از ا شنهادیپ

 .اند مستقر شده دیمسکن جد

 

 :دهد نانیها اطم به خانواده استتعهد مدولت 

  نیازهایشان برتر از هر چیزی

 .است، بقیه مسائل جایگاه دوم را دارند

  اجاره مسکنشان افزایش

و مسکن جدید با همان  نخواهد داشت

خودشان در برج گرنفل  شرایط مسکن

 .ارائه خواهد شدواک یا خیابان گرنفل 

  تضمین اقامت مادام العمر

 .خواهند داشت

  مجبور نخواهند بود بمدت

 طوالنی در مسکن موقتی بمانند

 اد مسکن موقتی پذیرش پیشنه

بمعنای از دست دادن اولویتشان برای 

 .دریافت مسکن دائمی نیست

  هیچکس مجبور به پذیرش

 مسکن خاصی نیست و عدم پذیرش

بی خانمان شدن  بمعنی چنین مسکنی

 .دبواجباری آنان نخواهد 

 بمدت  ،یموقت یدر مسکن ها

 نهیماه، از پرداخت اجاره و هز ۱۲

 .آب و برق و گاز معاف خواهند بود

 موارد، اگر از  یدر برخ

خوششان بیاید، امکان  یموقت مسکن

این هست که از آن مسکن بعنوان 

این امر )مسکن دایمی استفاده کنند 

هنگام ارائه مسکن به آنها مطرح 

 (.خواهد شد

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

مرکز تلفن با  شتریاطالعات ب یبرا

تماس  ۴۲۴ ۲۳۶۱ ۳۴۴۲اسکان تلفن 

 .دیریبگ

 

 

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

خواهند با پلیس  سوزی می روی آتش

 ۴۵۳۹با شماره تلفن صحبت کنند لطفا 

پلیس متروپولیتان تماس  با ۴۲۴۴ ۴۳۲

 .بگیرند
 

 مهم یشماره تماسها ریسا
خدمات مربوط به از دست دادن 

روز با  ساعت شبانه ۲۴در : زانیعز

 ۱۶۲۲ ییراهنما گانیشماره تلفن را

 ینشان ای ۴۲۴۲ ۲۴۲

 helpline@cruse.org.ukلیمیا

 .دیریتماس بگ

 

سواالت مربوط به صدور پاسپورت 

 ایتانیو مهاجرت به بر زایو ،یالمثن

 ۴۴۴ساعته   ۲۴لطفا با تلفن مشاوره 

 .دیریتماس بگ ۴۳۴۴ ۲۲۲

 

نگران  اگر: هوا و مواجهه با دود تیفیک

 یمرتبط با آلودگ یهایماریب میبروز عال

به پزشک مراجعه کرده  دیبا دیهست هوا

ان )وزارت بهداشت  ۱۱۱با شماره  ای

 .دیریتماس بگ( اچ اس

 

هر سوالی در مورد  :خدمات اسکان

اسکان دارید یا نیاز دارید افسر اسکان 

 ۱۱۱تلفن بشناسید لطفا با شماره خود را 

 ۴۲۴ ۲۳۶۱ ۳۴۴۲ ایو  ۴۲۴۴ ۱۳۲

 .بگیریدتماس 

 

ساعت شبانه  ۲۴در : انیکمک به قربان

و  یعاطف یتیروز با تلفن خدمات حما

 ۱۶۲۹ ۱۱۱ دگانیبدیآس یبرا ینیبال

 تیبه وبسا ایتماس گرفته و  ۴۲۴۲

victimsupport.org.uk دیمراجعه کن. 

 در مرکز امداد دیتوان یم نیشما همچن

 افتیدر یو روان ی، خدمات جسمگرنفل

با  شتریکسب اطالعات ب یبرا .دیدار

تماس  ۴۲۲۱۲ ۲۳۱ ۱۳۳شماره تلفن 

 .دیریبگ

بعد  ۵صبح تا  ۹از  دیتوان یم نیهمچن

 بیاخذ کمک با صل ی، برااز ظهر

  ۴۲۴۴  ۴۵۲  ۹۴۲۲سرخ به شماره 

 .دیریتماس بگ

منظم خبرها ما را در  افتیدر یبرا

و  grenfellsupport@به شناسه  تریتو

 یبه نشان سبوکیدر ف

facebook.com/grenfellsupport 

 یما به نشان تیبه وبسا ای دیدنبال کن

www.gov.uk دییمراجعه نما. 

 داد بیشتر افسر پلیس برای کمک به مردمعت تیمامور

شش افسر پلیس محلی دیگر را هم بطور دائم در ناتینگ دیل ( متروپولیتن)پلیس شهری 

 .پشتیبانی بیشتری از مردم محل بعمل آیدمستقر کرده تا ( Nottingdale Ward)وورد 

سی فتاحی،  فرمانده این گروه گروهبان جیسون می بوده و اعضای آن عبارتند از پی

سی  سی وال و پی سی چاسیکووسکا، پی سی جویس، پی سی سوین، پی سی وینسنت، پی پی

 .کورتیس

سی فرد  و پیسی جان ترنر  این افسران برای کمک به افسران موجود در ایستگاه پی

اند تا به منازل محل مراجعه کرده و به افرادی که هنوز هم نیاز به  پینتالدی مامور شده

 .شود آگاه نیستند یاری کنند کمک دارند و از خدماتی که عرضه می

این افسران هفت روز هفته سرکار خواهند بود تا به مردم محل کمک کرده و اطمینان 

شود در هر زمانی با این  لذا از مردم خواسته می. شود یابند نیازهای مردم تامین می

 .افسران ارتباط یافته و صحبت کنند

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

 ۴۲۴ ۲۲۲۱ ۳۴۲۲یا  ۴۲۴۴۲ ۴۹۱ ۶۱۴های  برای اطالعات بیشتر لطفا با شماره تلفن

 .خواهید یافت www.met.police.ukدر وبسایت  اطالعات بیشتری را.  تماس بگیرید


