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 از گرنفل یتاخبار حما 
 
 
 

تمدید مهلت مشاوره برای سیاست  

 ویز های واک اسکان مجدد خیابان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نویس سیاست اسکان  مشاوره در مورد پیشمهلت مشارکت در برنامه ( کانسل)شورا 

به مدت دو هفته تمدید کرد تا ساکنین فرصت ( Walkways)ویز  های واک مجدد خیابان

 .ژانویه است ۱اکنون، آخرین مهلت، روز جمعه . بیشتری برای ارائه نظرات خود داشته باشند

دت برای بلند م( هاوزینگ آپشن)های اسکان  این سیاست متمرکز است روی گزینه

 ، و تسترتون(Hurstway) وی ، هرست(Barandon) ساکنینی از خیابانهای باراندون

(Testerton) ها ندارند که تمایلی به ادامه زندگی در این خیابان. 

ایم اما مایل هستیم تا پیش از اتمام مهلت  تابحال نظرات مفیدی از ساکنین دریافت کرده

 .ویممشاوره بیشترین تعداد نظرات را بشن

در آنجا . بروید www.rbkc.gov.uk/walkwaysconsult برای طرح نظراتتان، به وبسایت

 توانید نظراتتان را در فرم نظرسنجی وارد کرده و اطالعات بیشتری درباره این سیاست  می

 .بخوانید

 

 :خوانیم در این شماره می
 

 

تمدید مهلت مشاوره برای  ۵

سیاست اسکان مجدد 

 ویز واکهای  خیابان

 مراقبت از گرنفل ۷

 کمپ کودکان گرنفل ۷

 The Curve  روز کریسمس در ۷

گفتگوی کوتاه نجات بخش  ۳

انسانها، کمک و مراقبت در 

 ایام تعطیل

اس در ایام  اچ خدمات شبانه ان ۳

 تعطیالت

 خدمات اطالعات اسکان در ۳

The Curve 

 ها و فعالیتهای موجود در برنامه ۳

The Curve 

 شده حمایتی عرضه خدمات ۴

 آخرین اخبار اسکان ۴

فعالیتهای زمستانی باروی  ۴

  سلطنتی کنزینگتون و چلسی

توانیم خبرنامه  چطور می ۴

حمایت از گرنفل را بهبود 

بخشیم
 

 (سال نو)ایام جشن کمک مالی اضافی در طی  
 

ها و یا آپارتمانهای دارای  ساکنینی که به دنبال فاجعه گرنفل، فعال در هتل

 .خدمات،اقامت دارند در ایام کریسمس، کمک مالی اضافی دریافت خوهند کرد

اگر در حال حاضر ساکن هتل و یا آپارتمان دارای خدمات بوده و 

برای هر نفر  :کنید پوند کمک هزینه إذا دریافت می ۰۱۱یا  ۰۵۱ای  هفته

 .پوند، فقط یکبار، پرداخت خواهد شد ۵۴۱از اعضای خانواده شما مبلغ 

شود،  های غذایی شما به هتل پرداخت می اگر هزینه برخی از وعده

ها کمک  مثال بر اساس سیستم تخت و صبحانه،  و برای بقیه وعده

پوند،  ۵۴۱هر نفر از اعضای خانواده شما مبلغ برای  :کنید هزینه دریافت می

 .فقط یکبار، پرداخت خواهد شد

هایی  نامه. شما این مبلغ را بطور خودکار قبل از کریسمس دریافت خواهید کرد

 .شود حاوی اطالعات کامل برای ساکنین ارسال می

 

 
 
 
 

 
این اولین شماره از اخبار حمایت از 

 .گرنفل است
زبانهای انگلیسی و عربی این خبرنامه به 

برای دریافت مرتب . هم قابل تهیه است
 آخرین اخبار لطفا ما را در تویتر با شناسه

@grenfellsupport   و در فیسبوک با
 نشانی

facebook.com/grenfellsupport 

 دنبال کنید و یا به وبسایت ما به نشانی
www.grenfellresponse.org.uk 

 .مراجعه کنید
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 کمپ کودکان گرنفل 
 

 (GKDC) های گرنفل کمپ روزانه بچه 

گذاری مشترک  یک برنامه با سرمایه

و  (Al Manaar Mosque) مسجد المنار

 West London) کنیسه غرب لندن

Synagogue) است. 

 ۷۵تا  ۵۱این کمپ بمدت چهار روز از 

بعد از  ۴صبح تا  ۹دسامبر از ساعت 

کمپ برای کودکان . ظهر اجرا خواهد شد

( آمادگی تا سال هفت)ساله  ۵۷تا  ۱

صبحانه و ناهار در کمپ . مناسب است

سرو خواهد شد و تمام امکانات برای 

 .استفاده کنندگان رایگان است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراقبت از گرنفل
 

سوزی برج گرنفل آسیب دیده   گروه مراقبت از گرنفل برای افرادی که در حادثه آتش
تشکیل شده است و محل مراجعه واحدی را برای تمام کارهای اداری و خدمات 

 .گذارد در اختیار افراد می( کانسل)شورا 

ترین بخشها ارجاع  مناسباین گروه سعی دارد مشکالت را حل کرده و تقاضاها را به 
هایشان توجه و خدماتی را که نیاز دارند  دهد و مطمئن شود ساکنین و خانواده

 .کنند دریافت می

 
 ۱۲۱ ۴۴۶۵ ۴۶۰۶ :شماره تماس

 careforgrenfell@rbkc.gov.uk :ایمیل
 

ای را در هفت روز  ساعته ۷۴توسط گروه مراقبت از گرنفل، شورا خدمات 

 .کند هفته به ساکنین برج، خیابانهای اطراف و مردم محل ارایه می

شب هر روز است، اما هر هفت  ۱صبح تا  ۱ساعات اصلی کار این گروه از 

روز هفته، برای موارد اضطراری، خدمات خارج از ساعات اداری هم برقرار 
 .است

 تواند از حق شما برای مسکن محافظت نماید مشاوره حقوقی می
 

کند پیش از قبول هر نوع پیشنهاد مسکن، با  انجمن حقوق قویا شما را تشویق می

احتمال دارد بتوانید در این زمینه مشاوره . کنیدیک وکیل متخصص مسکن مشورت 

 North Kensington) مرکز حقوقی شمال کنزینگتون. حقوقی رایگان دریافت کنید

Law Centre)مشاور شهروند ، (Citizens Advice)شلتر ، (Shelter) یا یک وکیل ،

ید یا خیر و توانید مشاوره رایگان دریافت کن اسکان قادر هستند به شما بگویند آیا می

 .توانید چگونه و از چه طریق اگر می

-www.lawsociety.org.uk/for-the-public/getting-expert :اطالعات بیشتر

help/grenfell 

 روز کریسمس در

The Curve 

 The در روز کریسمس به مرکز اجتماعی

Curve پهر باز  ۵۷مرکز از ساعت . بیائید

های  بوده و ناهار عید به همراه کلوچه

مغزدار و قهوه سرو خواهد شد و فرصتی 

است برای اینکه با دوستان و 

برای سرگرم . همسایگانتان اختالط کنید

نگاهداشتن کودکان فعالیتهای زیادی 

فراهم است که از هنر و کاردستی 

تا یک فیلم گرفته تا بازیهای کامپیوتری 

. عید که به همراه کودکانتان تماشا کنید

بابانوئل بعد از اتمام ماموریت جهانی 

 The خود، با هدایایی برای همه، به

Curve لذا حتما در این برنامه .خواهد آمد

 .بما بپیوندید

در صورت تمایل به شرکت در این برنامه، 

با  ۷۱۵۲دسامبر  ۵۲شنبه  لطفا تا یک

اقبت از گرنفل از طریق تماس با تیم مر

و یا  ۱۷۱ ۲۲۴۱ ۴۴۵۴شماره تلفن 

 ارسال ایمیل به نشانی

careforgrenfell@rbkc.gov.uk  ،

 .پیشاپیش جای خود را رزرو نمائید
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Curve روز کریسمس در

mailto:careforgrenfell@rbkc.gov.uk
http://www.lawsociety.org.uk/for-the-public/
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 Small Talk Saves) انسانهاگفتگوی کوتاه نجات بخش 

Lives)کمک و مراقبت در ایام تعطیل ، 
اس در  اچ خدمات شبانه ان

 ایام تعطیالت
زدن افکار  با به هم تواند یکوتاه م یگو

اشخاص در معرض خطر، جان آنها را نجات 
آنها با  یتردر تو توانید یرا م یلمف ینا. دهد

 .یدمشاهده نمائ @samaritans شناسه

ساعت  ۲۶در  توانید یم همیشه
شبانه روز و هفت روز هفته با شماره 

بطور  یتنزبا سامار ۰۰۴ ۰۲۰تلفن 
 .یدمحرمانه صحبت کن

که  یبا افراد یاس برا اچ با ان تماس
 یفرصت یدنگرانشان هست یارانههوش

تا بموقع زنگ خطر را  کند یم یجادا یاتیح

 .بصدا درآورد
درد و رنج را  یمتنابه یزانجامعه م تاکنون

حال مردم، در قالب  ینتحمل نموده، در ع
و  یساهاکل ی،اجتماع یها داوطلبان، گروه

در  ها ییو گردهما ی،مدهب یسازمانها

مختلف، با مهر و محبت نسبت به  یجاها
 .اند رفتار کرده یگرهمد

با شماره  توانید یم ینهمچن شما
با گروه  ۱۲۱ ۴۴۶۵ ۴۶۰۶تلفن 

در . یریدمراقبت از گرنفل تماس بگ

 ییهر آشنا یانگران خود  یکهصورت
گروه به شما کمک و  ینا ید،باش

 ۱خط تلفن از  ینا .کند یم ییراهنما
خار از  یسبوده و سرو یرشب دا ۱صبح تا 

شماره  ینهم دارد که با هم یساعات ادار
 .است یقابل دسترس

به هر کس که اس آماده است تا  اچ ان

  .در خطر خودکشی باشد کمک کند
هر کس که نگران خود یا شخص 

ساعت  ۲۶دیگری است باید در 

روز در هر روز از سال با  شبانه
 ۱۰۱۱ ۱۲۰۶ ۴۵۱شماره تلفن 

اس  اچ پرسنل ان. تماس بگیرد
آماده گوش دادن و کمک به شما 

 .هستند
اس آماده خدمت  اچ تیم خارج از مرکز ان

 ۵۱از ساعت )توان  با آنها می. است

 ۱۹۴۷ ۴۳۹۳با شماره ( شب ۱صبح تا 
 .تماس گرفت ۱۷۱

های زیر را در خود یا آشنایان  اگر نشانه

گوش به زنگ بودن در مورد  اعضای )

( خانواده، همسایگان و دوستان

 :مشاهده کردید درخواست کمک کنید

 ارتغییر رفت 

 گیری گوشه 

 ذهن آشفته و مضطرب و نگران 

 تقییر نحوه خواب 

 بیان مطالب نگران کننده 

موسسه خیریه ساماریتنز 

(Samaritans ) ویدیویی تهیه کرده

در مورد افرادی که درباره خودکشی 

این فیلم . کنند در مترو فکر می

و  دهد که چطور یک گفت نشان می

 

اس در تمام مدت  اچ خدمات شبانه ان

تنها . ایام تعطیالت برقرار خواهد بود

تغییر جزئی این است که این سرویس 

دسامبر تا روز کریسمس  ۷۴در شب 

دسامبر  تا سال جدید،  ۳۵و در شب 

صبح دایر  ۱شب تا  نیمه ۵از ساعت 

 .خواهد بود

در تمام مدت تعطیالت همانند معمول 

در خدمت خواهیم  ۱تا  ۵۱از ساعت 

 .بود

های  پرسنل ما تا حد ممکن در برنامه

اجتماعی محلی برای ارائه کمک 

 .شرکت خواهند کرد
 
 
 
 
 

خدمات اطالعات 
 The Curve اسکان در

 Curve بدنبال کاهش تعداد مراجعین به

برای اخذ مشاوره در مورد اسکان، بطور 

آزمایشی، ساعات کار کوتاهتری را به 

ساعات کار جدید . اجرا گذاشته بودیم

عبارت است از روزهای دوشنبه تا جمعه 

خارج از این . عصر ۴ظهر تا  ۵۷از ساعت 

توانند با شماره  ساعات، ساکنین می

با مرکز اسکان  ۱۷۱ ۲۳۴۵ ۳۱۱۱تلفن 

 .تماس بگیرند

 ۲۱۰۴دسامبر  ۲۴ ینگ،باکس روز
 ۱ظهر تا  ۵۷از ساعت  ینگباکس روز

 یها ادامه برنامه یبعد از ظهر برا
به  The Curve یجشن در مرکز اجتماع

بعد از ظهر  ۷از ساعت . یوندیدما بپ
 .ناهار گرم سرو خواهد شد

 ۲۱۰۰ یهژانو ۰ -اول سال نو  روز
بعد از ظهر در  ۱ظهر تا  ۵۷ساعت  از

 The یروز سال نو در مرکز اجتماع

Curve بعد  ۷از ساعت . یوندیدبه ما بپ

گرم  یکاناپه و بوفه غذا یاز ظهر تعداد

 .خواهد بود یرو سرد دا

 

 - کنند ینم یدر شهر زندگ ها طوطی
  بعد از ظهر ۳تا  ۵

 ۴تا  ۳  - یکساخت کارت تبر کارگاه
 بعد از ظهر

 دسامبر ۲۰ شنبه پنج

 ۵۷صبح تا  ۵۱ - یبافندگ دورهمی
 ظهر

صبح تا  ۵۱:۳۱ -همه  یبرا گری کوزه
  بعد از ظهر ۵۷:۳۱

تا  ۵۷ -ها  خانواده یو آرامش برا تمرکز

 بعد از ظهر ۷

 ۴تا  ۳ - یکنشانه و کارت تبر ساخت

 بعد از ظهر

 

 

ها و فعالیتهای  برنامه
 The Curve موجود در

 

 یامدر ا The Curve یاجتماع مرکز

را ارائه  یتهااز فعال یا مجموعه یالت،تعط

مسرت ما است اگر در  یهو ما کند یم
 یتهاتمام فعال. یدها شرکت کن برنامه ینا

همه  یبرا یبوده و بدون وقت قبل یگانرا
قابل استفاده هستند اما حواستان به 

 یسن یمخصوص گروهها یها برنامه
 .باشد

و  یسمسدر کر Curve کار ساعات

 سال نو
( شنبه یکشنبه و )دسامبر  ۷۴-۷۳

 یلتعط
( شنبه دوشنبه و سه)دسامبر  ۷۴-۷۱

 شب ۱ظهر تا  ۵۷

( جمعهچهارشنبه تا )دسامبر  ۷۹-۷۲

 شب ۱صبح تا  ۵۱

 یلتعط( شنبه یکشنبه و ) ۳۵-۳۱
شب ۱ظهر تا  ۵۷( دوشنبه) یهژانو ۵

 دسامبر ۲۲ جمعه
جنوب  یانه،خاورم: مهاجرت ماجراهای

بعد از  ۳صبح تا  ۵۱ - یقاو آفر یاآس
 یظهر، بدون وقت قبل

بعد  ۴تا  ۴" درباره من یزهمه چ" کارگاه
  از ظهر

 دسامبر ۰۰دوشنبه 

 بعد از ظهر ۲تا  ۳ -کارگاه دکوراسیون 

 دسامبر ۰۱ شنبه سه
  بعد از ظهر ۲تا  ۴ -بزرگساالن  یبرا یوگا

 دسامبر ۲۱ چهارشنبه
 ظهر ۵۷صبح تا  ۵۱ -صبح قهوه جهانی 

خاورمیانه، جنوب : ماجراهای مهاجرت
 بعد از ظهر ۳صبح تا  ۵۱ -آسیا و آفریقا 
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در دو مورد  The Curve یاجتماع مرکز

 ۷۱۵۲ماه دسامبر  یانیآخر هفته پا

 .خواهد بود یلتعط
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خدمات حمایتی 
 عرضه شده

 

خواهند با پلیس در  افرادی که می

سوزی صحبت  رابطه با تحقیقات آتش

 ۱۳۷ ۴۱۳۹کنند لطفا با شماره تلفن 

با پلیس متروپولیتان تماس  ۱۱۱۱

 .بگیرند

 

 آخرین اخبار اسکان
 

سوزی برج گرنفل آسیب دیده است  یافتن مسکن مناسب نیاز هر شخصی که در آتش

با . کنیم رای رسیدن به این هدف سخت تالش میهمچنان باالترین اولویت ما است و ب

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

 (.کنیم خانواده با سرعت مطلوب آن خانواده کار می
 

 :تاکنون
 

  شماره تماسهای مهم

 :رداغدا یزانمربوط به عز خدمات

روز با شماره تلفن  ساعت شبانه ۷۴در 

 یا ۱۱۱۱ ۱۱۱ ۵۴۲۲ ییراهنما یگانرا
 helpline@cruse.org.ukیمیلا ینشان

 .یریدتماس بگ

مربوط به صدور پاسپورت  سواالت

 :یتانیاو مهاجرت بر یزاو ی،المثن
 ۷۱۳۷ساعته   ۷۴لطفا با تلفن مشاوره 

 .یریدتماس بگ ۱۳۱۱ ۳۱۳

اگر  :هوا و مواجهه با دود کیفیت

مرتبط با  یماریهایب یمنگران بروز عال
به پزشک  یدبا یدهوا هست یآلودگ

وزارت  ۵۵۵با شماره  یامراجعه کرده 
 .یریدتماس بگ( ان اچ اس)بهداشت 

در مورد  یهر سوال :اسکان خدمات
مامور اسکان  یددار یازن یا یداسکان دار

لطفا با شماره تلفن  یدخود را بشناس

 ۱۷۱ ۲۳۴۵ ۳۱۱۱ یاو  ۱۱۱۱ ۵۳۲ ۵۵۵
 .یریدتماس بگ

 

خانوادهای مستقر در مسکن اضطراری 

- ۰۰۰ 

تعداد پیشنهادهای مسکن پذیرفته 
 ۰۰، که از این میان ۵۱ -شده 

پیشنهاد موقتی  ۰۲پیشنهاد دائمی و 
 .هستند

مطابق  ۲۱۰۴دسامبر  ۰۶این آمار در 
 .واقعیت بودند

 ۲۰۱ -کل خانوادها  تعداد

که در مسکن  خانوارهایی

که از  ،۱۱ -اند  مستقر شده

خانواده در  ۵۶تعداد  ینا

 ۶۵و   یمسکن موقت

 یخانواده در مسکن دائم

 .هستند

 

ساعت  ۷۴در  :یانبه قربان کمک

 یتیشبانه روز با تلفن خدمات حما
 ۵۵۵ یبدیدگانآس یبرا ینیو بال یعاطف

به  یاتماس گرفته و  ۱۱۱۱ ۵۴۱۹
مراجعه  victimsupport.org.uk یتوبسا

 .یدکن

 

گرنفل خدمات  یاقدام اسالم واحد

کسب  یبرا. یکندارائه م یشتریب
 یمیلبا ا یشتراطالعات ب

info@gmru.co.uk یریدتماس بگ. 

 

در مرکز امداد  توانید یم ینهمچن شما

 یافتدر یو روان یگرنفل، خدمات جسم

با  یشترکسب اطالعات ب یبرا. یددار

تماس  ۱۲۲۵۷ ۷۳۵ ۵۳۳شماره تلفن 

 .یریدبگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 فعالیتهای زمستانی باروی سلطنتی کنزینگتون و چلسی
 

های سرگرم کننده برای کودکان، نوجوانان و  یک بروشور که مجموعه فعالیتها و برنامه
کند تهیه شده  معرفی می( و چلسیکنزینگتون )ها را در مراکزی در سراسر بارو  خانواده

. کند بروشور فعالیتهای زمستانی اطالعاتی در مورد فعالیتهای عرضه شده ارائه می. است
باروی سلطنتی کنزینگتون و چلسی تحت  (www.rbkc.gov.uk) این بروشور در وبسایت

 .قابل دسترسی است  (Winter Activities) "فعالیتهای زمستانی"عنوان 
 

 

 توانیم خبرنامه حمایت از گرنفل را بهبود بخشیم چطور می

این خبرنامه که با شکلی جدید ارائه شده در بر گیرنده پیشنهادات و . این اولین شماره از خبرنامه اخبار حمایت از گرنفل است
اگر نقدی به خبرنامه دارید یا پیشنهادی برای افزودن به آن . استانتقادات دریافتی از ساکنین در مورد محتوا و فرم خبرنامه 

 .را جستجو نمایید GrenfellSupport@ کافیست. توانید نظراتتان را از طریق تویتر یا فیسبوک بما اطالع دهید دارید، می

 .ایمیل کنید CommsTeam@rbkc.gov.uk توانید نظراتتان را به نشانی و یا می


