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کمپبل، رئیس شورای دیدار با الیزابت  ۱

 Theکنزینگتون و چلسی در 

Curve 

 کنسرت خیریه داستی برای گرنفل ۱

 ۲۷)کانسل( چهارشنبه  جلسه شورا ۱

 سپتامبر

خدمات بهداشت روانی برای دانش ۲

 آموزان در مدرسه

 مشاوره و حمایت حقوقی ۲

 در کتابخانه کنزال اجتماع محلیروز  ۲

 استودیوزالین خدمات شبانه در بیس ۲

ها توسط فمیلی حمایت از خانواده ۲

 فرندز

 درتئاتر بوشاجتماع محلی روز  ۲

 خدمات بهداشت روان یهاکینیکل ۳

 شتریب یعاطف تیحما ۳

آغاز روند تحقیق و تفحص برج گرنفل  ۳

 توسط سر مارتین موربیک

 شود؟یارائه م یچه خدمات ۴

 اخبار اسکان نیآخر ۴

 یگرنفل براگروه مراقبت از  لیتشک ۴

 نیکمک به ساکن

 ه        خبرنام نیهدف از ا       

شماره خبرنامه گروه  ینمدوو  پنجاه 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

دیدار با الیزابت کمپبل، رئیس شورای کنزینگتون و چلسی در 

The Curve 

تشکیل  The Curve دو جلسه دیگر هم درخانم الیزابت  ،چهارشنبه بدنبال دیدار عمومی

 .کند دیدار و گفتگومردم محل و ساکنین برج گرنفل تعیین وقت قبلی با خواهد داد تا با 

 زمان برگزاری این جلسات بدین شرح است:

 ظهر از بعد ۴:۳۰ تا ۱:۳۰ ساعت از ،سپتامبر ۳۰ شنبه 

 ظهر از بعد ۷:۳۰ تا ۳:۳۰ ساعت از ،اکتبر ۴ چهارشنبه 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

لطفا به نشانی در هر کدام از روزهای فوق، برای رزرو وقت 

theleader@rbkc.gov.uk .ایمیل بفرستید 
 

 سپتامبر ۲۷شورا )کانسل( چهارشنبه جلسه 

 ساعتاز در جلسه شورای )کانسل( کنزینگتون و چلسی که شود دعوت میعموم مردم  از

تاالر شهر کنزینگتون به نشانی در  سپتامبر ۲۷روز چهارشنبه  عصر ۶:۳۰

Kensington Town Hall, Hornton Street, W8 7NX  شرکت کنند که به بررسی

 سوزی برج گرنفل خواهد پرداخت.آتش اقدامات مربوط به

این جلسه فرصتی اس تا از آخرین اخبار در مورد اقدامات امدادی و رفاهی آگاه شده، 

سواالت خود را پرسیده و با اعضای شورا صحبت کنید. افرادی که تمایل به شرکت در 

 عصر در محل جلسه حاضر باشند. ۶:۱۵این جلسه را دارند باید حداکثر تا ساعت 

اگر امکان شرکت ندارید، فیلم جلسه در وبسایت شورا به نشانی 

www.rbkc.gov.uk/council-meeting .پخش خواهد شد 

 کنسرت خیریه داستی برای گرنفل

در برنامه پاب بولتون واقع اکتبر  ۱۴شب روز شنبه  ۸ساعت شود از از همه دعوت می

شرکت نمایند  The Bolton Pub, 326 Earl’s Court Road, SW5 9BQدر محل 

 که برای کمک به برج گرنفل برگزار میشود.  و از برنامه موسیقی داستی اسپرینگفیلد

فضای کافی برای ایستادن و تعداد محدودی میز هم برای رزرو کردن وجود دارد. تمام 

سی داده خواهد شد که انددرآمد و هدایای این برنامه به صندوق برج گرنفل در بنیاد کی

 فاده خواهد شد.اند و مردم محل استبرای کمک به افرادی که مستقیما آسیب دیده
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

ه و از موسیقی لذت ببرند یا اگر تمایل به رزرو توانند بدون وقت قبلی آمدعموم مردم می

توانند خواهند در مورد این برنامه اطالعات بیشتری کسب کنند میمیز داشته باشند یا می

تماس گرفته و یا به وبسایت  dustyforgrenfell@gmail.comبا نشانی ایمیل 

www.eventbrite.com/dusty-for-grenfell .مراجعه کنند 
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خدمات بهداشت روانی 

آموزان در برای دانش

 مدرسه

برای کودکان و نوجوانان آسیب دیده 

سوزی برج گرنفل که به از فاجعه آتش

خدمات بهداشت روند میمدرسه 

 روانی فراهم است.

مدیران مدارس، عالوه بر ارائه سایر 

منابع تخصصی برای مدرسه، کماکان 

با والدین جلسه گذاشته و برای 

آموزان خدمات و مشاوره دانش

 تخصصی ارائه خواهند داد.

( با Place2Beبی )توگروه پلیس

مدارس محل که نیاز به مشاوره 

 هب کرده واضافی دارند، همکاری 

ها ها و خانوادهآموزان، معلمدانش

 خدمات فردی ارائه خواهد داد.

که سرویس  Kooth.comوبسایت 

آنالین شورا )کانسل( است برای ارائه 

آسیب  آموزانخدمات بیشتر به دانش

 دیده از این فاجعه قابل استفاده است.
---------------------------------------------------- 

خدمات بیشتری هم از طریق برنامه 

آزمایش و درمان که توسط ان اچ اس 

شود فراهم است. برای اجرا می

توانید با استفاده از این برنامه می

تماس  ۰۸۰۰ ۰۲۳۴ ۶۵۰شماره تلفن 

 د.بگیری

درتئاتر  اجتماع محلیروز 

 بوش

ها و افراد محل دعوت خانواده از

 عصر ۵ظهر تا  ۱۲ساعت شود از می

به تئاتر  سپتامبر ۲۴ یکشنبه روز 

 Bush Theatre, 7بوش به نشانی 

Uxbridge Road, W12 8LJ  آمده

و از یه بعد از ظهر توام با کمدی، 

نمایش، رقص، شعر، کارگاههای 

نویسندگی، نقاشی روی صورت و 

فعالیتهای دیگر لذت ببرید.  این برنامه 

گرایی و با توسط جنبش ضد فرقه

 همکاری تئاتر بوش برگزار میشود.

 ها توسط فمیلی فرندزحمایت از خانواده

سوزی برج های آسیب دیده از فاجعه آتش( به خانوادهFamily Friendsفمیلی فرندز )

گرنفل خدمات بالینی و عاطفی ارائه میدهد. برای هر خانواده یک داوطلب معتمد، آموزش 

تخصیص داده خواهد شد که بمدت سه ماه در محل سکونت خانواده به  دیده و تحت کنترل

ای دو ساعت خدمات در منزل به شرح آنها خدمات ارائه خواهد کرد. این برنامه شامل هفته

 ذیل است:

 نگهداری از بچه
های جدید که متناسب با ها، و کشف سرگرمیبازی، تفریح بیرون از خانه، کمک در درس

تواند به والدین یاری اند. این داوطلب همچنین میتنظیم شدهساله  ۱۶تا  ۵کودکان نیازهای 

 کرده و در صورت نیاز، آنان را برای اخذ کمکهای بیشتر راهنمایی کند.

 راهنمایی والدین
کشی به خانه جدید، انجام ساله، میتوانند برای کارهایی مثل اسباب ۱۶والدین کودکان تا 

برای اخذ راهنمایی در صورت نیاز، ائه درخواست وام و هدیه، و یا کارهای اداری، ار

داری و کمکهای بیشتر، کمک دریافت کنند. این داوطلب همچنین میتواند در مورد بچه

 ها کمک کند.فعالیتهای بیرون از خانه به خانواده
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

مراجعه و یا با  www.familyfriends.uk.comبرای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت 

تماس  info@familyfriends.uk.comیا نشانی ایمیل  ۰۲۰ ۸۹۶۰ ۹۰۹۹شماره تلفن 

 بگیرید.

 
 

 

 شاوره و حمایت حقوقیم
مه نابرای کسانی که در مواردی نظیر انتخاب و تعویض وکیل، اسکان، مهاجرت، وصیت

 ها )بنفیت( ابهام داشته باشند، انجمن حقوق اطالعات مفیدی دارد.و کمک هزینه
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 است: دسترسبصورت آنالین در نشانی اینترنتی زیر قابل اطالعات این 

www.lawsociety.org.uk/for-the-public/getting-expert-help/grenfell 

 

 الین استودیوزخدمات شبانه در بیس
بامداد  ۳شب تا  ۸الین استودیوز از ساعت جلسات حمایت عاطفی شبانه در محل بیس

 روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه هر هفته ادامه خواهد داشت.

چند زبانه و بسیار ماهر برای ارائه خدماتی نظیر حمایت تک به تک  گروهی از بهیارهای

توانند بخوابند و کسی را برای صحبت کردن الزم دارند و رو در رو برای افرادی که نمی

  بصورت کامال محرمانه حضور دارند.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

و یا نشانی ایمیل    ۰۲۰ ۸۹۶۹ ۵۵۵۴توانید با شماره تلفن برای کسب اطالعات بیشتر، می

info@totalfamilycoaching.co.uk .تماس بگیرید 

 روز اجتماع محلی در کتابخانه کنزال

بعد از ظهر روز چهارشنبه  ۴ظهر تا  ۱۲ساعت شود از ساکنین و افراد محل دعوت می از

 ,Kensal Library, 20 Golborne Roadدر کتابخانه کنزال به نشانی  سپتامبر ۲۷

W10 5PF قدیم و  انتوانند با دوستاز برنامه اجتماع محلی بهره ببرند. شرکت کنندگان می

جدید تجدید دیدار کرده و در فعالیتهای جالب خانوادگی شرکت کنند و وسایل پذیرایی هم 

توانند به همراه مربیان بهداشت، کارهای جدیدی را تمرین کرده و مهیا است. در ضمن می

 چند جلسه درمانی نیز قابل استفاده است.

 ین برنامه شرکت کنید.نیاز به رزرو وقت نیست لذا لطفا در روز موعود در ا
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 بیشتر حمایت عاطفی  

برج  یسوزکه در اثر فاجعه آتش 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 انید بتوخود 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

دهد. مردان میتوانند بطور محرمانه با شماره می

 ایمیل نشانی با  ایو  ۰۸۰۸ ۸۰۲ ۵۸ ۵۸تلفن 

www.thecalmzone.net  تماس بگیرند. این

 مهین ۱۲عصر تا  ۵ساعت خط همه روزه از 

 دایر است. شب

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 رایگان ، یک سرویس خدمات

 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

 

  
 

 سر مارتین موربیکتوسط تحقیق و تفحص برج گرنفل آغاز روند 

ا آغاز ر سپتامبر، سر مارتین موربیک رسما روند تحقیق و تفحص برج گرنفل ۱۴پنجشنبه 

سوزی برج گرنفل و اتفاقات اطراف آن را بررسی کرد. این تحقیقات شرایط منجر به آتش

هایی را برای پیشگیری از بروز مجدد چنین حوادثی کرده و حقایق را روشن کرده و توصیه

 خواد داد.

آوری شواهدی که برای تحقیقات جمع

 خواهند شد عبارتند از:

 نشانی، بررسی گزارشهای پلیس، آتش

 کارشناسان ایمنی، و دیگران

 کسب تمام اسناد مرتبط از کلیه منابع 

  تماس با هر کسی که ممکن است

اطالعات مفید مرتبطی داشته باشد یا 

 بعنوان شاهد احضار شود.

د اطالعات کنیسوزی میتوانند در این تحقیقات مشارکت کنند و اگر فکر میآسیب دیدگان آتش

مطمئن شوید که از آنها محافظت کرده و در دسترس مسئولین تحقیقات  یا مدارکی دارید باید

دهید. در آینده نزدیک، نحوه ارسال این شواهد در وبسایت تحقیق و تفحص درج قرار می

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

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تحقیق و تفحص و دانلود کردن این اسناد به وبسایت 

www.grenfelltowerinquiry.org.uk .در ضمن برای دادن اطالعات و  مراجعه کنید

توانید با نشانی ایمیل کسب اطالعات بیشتر می

contact@grenfelltowerinquiry.org.uk  تماس  ۰۲۰ ۷۹۴۷ ۷۸۳۷تلفن یا شماره

روزهای دوشنبه تا جمعه دایر عصر  ۵:۳۰صبح تا  ۹از ساعت  یخط ارتباط نی. ادیریبگ

 است.

های خدمات کلینیک

 بهداشت روان

ان اچ اس هر هفت روز هفته، 

 یهاکینیکل)وزارت بهداشت( 

را برای  بهداشت روانروزانه 

 کندها و کودکان برگزار میخانواده

توانند در مورد که مراجعین می

مشکالت بهداشتی و سالمت روانی 

مام تبا متخصصین صحبت کنند. 

خدمات ارائه شده رایگان و 

برنامه اجرا و محل  محرمانه هستند.

 کلینیکها به شرح زیر است:
 در  بعد از ظهر ۵تا  ۳ ،هادوشنبهThe 

Harrow Club, 187 Freston 

Road, W10 6TH  

 عصر ۷ تا ظهر از بعد ۳ ،هاشنبهسه 

 The نشانی به جیمز کلمنت مرکز در

Clement James Centre, 95 

Sirdar Road, W11 4EQ 

 ۷:۳۰ تا  ظهر از بعد ۴ ،هاچهارشنبه 

 به کنزینگتون رفاهی مرکز در شب

 Kensington Leisure  نشانی

Centre, Silchester Road, W10 

6EX 

 ۷:۳۰ تا  ظهر از بعد ۴  ،هاپنجشنبه 

 نینشا به لتیمر محلی کلیسای در شب

Latymer Community 

Chuch,116 Bramley Road, 

W10 6SU 

 مرکز در ظهر از بعد ۴تا  ۲  ،هاجمعه 

 The نشانی به اسالمی فرهنگی میراث

Muslim Cultural Heritage 

Centere, 244 Acklam Road, 

W10 5YG 

 شب ۷:۳۰ تا  ظهر از بعد ۴  ،هاشنبه 

 Maxillla نشانی به مکسیال خیابان در

Community Space, 4 Maxilla 

Walk, W10 6NQ 

 ۷:۳۰ تا  ظهر از بعد ۴  ،هایکشنبه 

 ویوست ورزشی مرکز در شب

Westway Sports Centre, 1 

Walmer Road, W10 6RP 

ات بیشتر در مورد اطالعکسب برای 

به نشانی اینترنتی  کلینیکهای فوق

www.cnwl.nhs.uk/wp-

content/uploads/Grenfell-

flyer.pdf .مراجعه نمائید 
------------------------------------------------------------------------------ 

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

و یا نشانی ایمیل  ۰۸۰۰ ۰۲۳۴ ۶۵۰

cnw-tr.spa@nhs.net  .تماس بگیرید

 روزی دایر است.این خط بطور شبانه
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 آخرین اخبار اسکان

است  دهید بیآسبرج گرنفل  یسوزکه در آتش یهر شخص ازیمسکن مناسب ن افتنی

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

ها راحت باشند. )برای هر کنیم با سرعتی کار کنیم که خانوادهاین وجود، سعی می

 کنیم.(خانواده با سرعت مطلوب آن خانواده کار می

شده و  رفتهیپذ شنهادیپ ۶۵ انیم نیارائه شده و از اموقتی مسکن  شنهادیپ ۱۷۰تاکنون 

پیشنهاد مسکن دائمی هم  ۵۴عالوه بر این،  اند.مستقر شده دیخانواده در مسکن جد ۲۹

 .پیشنهاد پذیرفته شده است ۳۴ارائه شده که از این میان 

 دهد: نانیها اطمبه خانواده استتعهد مدولت 

  ،نیازهایشان برتر از هر چیزی است

 بقیه مسائل جایگاه دوم را دارند.

  نخواهد اجاره مسکنشان افزایش

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

  پذیرش پیشنهاد مسکن موقتی بمعنای

از دست دادن اولویتشان برای 

 مسکن دائمی نیست.دریافت 

  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 یخدماتچه 
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 

 روز باساعت 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

واحد اقدام اسالمی گرنفل خدمات 

بیشتری ارائه میکند. برای کسب 

 ۶۰۰۴شماره تلفن  اطالعات بیشتر با

و یا ایمیل  ۰۲۰ ۳۶۷۰

info@gmru.co.uk .تماس بگیرید 

 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

 تشکیل گروه مراقبت از گرنفل برای کمک به ساکنین

نند به کسوزی برج گرنفل که احساس میبه منظور صحبت با افراد آسیب دیده از آتش

هایشان به خوبی توجه نشده، گروه مراقبت از گرنفل تشکیل شده درخواستها و نگرانی

 است تا با آنها صحبت کند.

توانند با شماره ارند که برطرف نشده است میافرادی که سواالت یا موارد نگرانی د

تماس  careforgrenfell@rbkc.gov.ukو یا نشانی ایمیل  ۰۲۰ ۷۷۴۵ ۶۴۱۴تلفن 

 عصر روزهای دوشنبه تا جمعه دایر است. ۵صبح تا  ۹بگیرند. این خط از ساعت 

 توانید نام و شماره تماس خود را بگذاریداگر خارج از ساعات اداری زنگ بزنید می

 تا یکی از اعضای گروه در اولین فرصت با شما تماس بگیرد.

اگر نیاز دارید فورا با کسی در مورد مشکالتی مانند مسکن یا تمای با خدمات اجتماعی 

و خدمات اجتماعی  ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۸توانید با اداره اسکان به شماره صحبت کنید، می

 تماس بگیرید. ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۱۳به شماره 

 
 

 

 


