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 ٢٠ هرامش | ٢٠١٨ لیروآ ٢٧

 نوتارام یود رد دنوپ رازھ۵٢ یروآعمج
 ناناشنشتآ طسوت هیریخ روما یارب ندنل

 لحم نامرھق

 

 

 

 ،ام یلحم نانامرھق
 هاگتسیا چاو در ناناشنشتآ
 اب ،ندنل یلامش نوتگنیزنک
 یارب دنوپ رازھ۵٢ یروآعمج
 Kids( نیرگ هدنآ زدیک هیریخ

On The Green(، نامزاس 
 و ناگدنامزاب هب هک یاهیریخ

 )لفنرگ هعجاف( نادھاش
 ،دھدیم هئارا ناگیار هرواشم
 تیقفوم اب ار ندنل نوتارام رود
 نیا .دنتشاذگ رس تشپ

 ییاھهمانرب نینچمھ هیریخ
 و حیرفت ،ینامرد رنھ دننام

 وکسید هلمجنم یمرگرس
 .دنکیم رازگرب

 .دنکیم رازگرب
 زا لکشتم میت کی نینچمھ
 چاو در هورگ ناشنشتآ هن
 اب  نوتگنیدپ هاگتسیا
 هلمجنم یناشنشتآ تازیھجت
 یود رد یسفنت کسام
  .دندرک تکرش نوتارام
 هب هک هیریخ هس یارب اھنآ
 لفنرگ هعجاف ناگدید بیسآ
 رازھ٩۶ غلبم دننکیم کمک
 اھهیریخ نیا .دندرک عمج دنوپ
 ،W10 بالک وورھ زا دنترابع
 هیریخ و ،وللبتروپ یبگار داینب
 .ناناشنشتآ

 تسا لیام )لسناک( اروش
 و تیلوئسم نینچ تباب
 رگنایامن هک یمیظع قیفوت
 تسا نامهعماج هب اھنآ دھعت

 ار دوخ تاکیربت نیرتهنامیمص
 .دیامن ناناشنشتآ راثن

 بتارم میتسھ لیام نینچمھ
 نیا زا ار دوخ ینادردق
 هیام ناج زا هک نانامرھق
 نمیا ام هعماج ات دنراذگیم
 ام زا تظافح یارب و دشاب

 دننکیم ادف ار شیوخ ناج
 .میئامن مالعا

 

 یود رد دنوپ رازھ۵٢ یروآعمج ١
 هیریخ روما یارب ندنل نوتارام
 لحم نامرھق ناناشنشتآ طسوت
 کمک تخادرپ تدم دیدمت ٢
 نینکاس یارب هراجا هنیزھ
 یلمارب ،یئکاو یاھنابایخ
 یتیرو و ،سواھدلگدرت ،سواھ
 زولک
 Curve رد یبایراک تامدخ ٢
 ملاس داش هداوناخ پولک رد ٢

 دینک تکرش
 هتفھ هرامش هرابرد حیضوت ٢
 همانربخ شیپ

 هضرع یاھتیلاعف و اھهمانرب ٣
 The Curve  رد هدش
 دوجوم یتیامح تامدخ ۴
 ناکسا رابخا نیرخآ ۴
 هب نتسویپ یارب تصرف نیرخآ ۴
 Curve رد )MEND( دنِم همانرب

 لفنرگ زا تبقارم ۴

 :هرامش نیا رد
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 Curve رد یبایراک تامدخ
 هموزر نتشون ای راک ندرک ادیپ یارب ایآ
 یارب دیراد تسود ؟دیراد مزال کمک
 دیتسھ لیام ایآ ؟دیریگب کمک یبایراک
 رگا ؟دیبایرد ار لاغتشا فلتخم یاھهنیزگ
 رد رقتسم اُون دشاب "هلب" امش خساپ

Curve هک اُون .دنک کمک امش هب دناوتیم 
 یلغش یاھتراھم یاھشزومآ هدنھد هئارا
 زا رفن ١۴٠٠ ابیرقت دادعت اب هک تسا

 هب دنکیم راک یلامش نوتگنیزنک نینکاس
 ات هدرک کمک نوگانوگ یاھهنیشیپ اب دارفا
 ار ناشسفنب دامتعا و رتشیب ار دوخ تراھم
 بسانم لغش نتفای ات ار اھنآ و دنربب الاب

 .تسا هدرک تیامح
 ،یلغش یاھتیامح هئارا رب هوالع اُون
 مولع و یسیلگنا نابز شزومآ یاھسالک
 اھنآ .دنکیم رازگرب مھ ار )رتویپماک( هنایار
 و یگداوناخ یاھتیلاعف لماش مھ یاهمانرب

 امیقتسم هک دنراد اھهداوناخ یارب رفس
 یزادناهار لفنرگ یاھهداوناخ هب کمک یارب

  .تسا هدش
 نارواشم زا یکی هک یلکوک ردناسکلا
 بترم یرازگرب زا" :تفگ تسا لاغتشا
 یعامتجا زکرم رد یشزومآ یاھسالک

Curve مدرم زا .میتسھ لاحشوخ 
 حرفم و هدنزومآ یاھسالک رد میھاوخیم
 ام هنایار مولع و یسیلگنا نابز شزومآ

 ".دننک تکرش
 افطل دوجوم یاھسالک زا رتشیب عالطا یارب
 هب ای هعجارم novanew.org.uk تیاسبو هب
 .دیئایب Curve یعامتجا زکرم

 

 
 یارب هراجا هنیزھ کمک تخادرپ تدم دیدمت

 ،سواھ یلمارب ،یئکاو یاھنابایخ نینکاس
 زولک یتیرو و ،سواھدلگدرت

 و هراجا کمک تخادرپ تدم ات تسا هدرک تقفاوم )لسناک( اروش
 رد دوخ هناخ رد هک یناسک یارب ار )ژراش سیورس( تامدخهنیزھ
 ٢٠١٨ یم ٣١ ات ٢٠١٨ لیروآ ٣٠ زا دننکیم یگدنز یوکاو یاھنابایخ
 هنیزھ و اھب هراجا دصرد ۵٠ ناکامک هنیزھ کمک رادقم .دنک دیدمت

 ناگدننک نھر یارب تامدخ هنیزھ دصرد ۵٠ و نیرجاتسم یارب تامدخ
 .تسا

 کمک ناکامک زولک یتیرو و سواھ دلگ درت ،سواھ یلمارب نینکاس
 یم ٣١  ات ار تامدخ هنیزھ و اھب هراجا دصرد ١۵ لداعم یاهنیزھ

 .درک دنھاوخ تفایرد ٢٠١٨
 یدایز یاھراک زونھ اما .میراد لحم هعسوت رد یبوخ تفرشیپ اموادم
 زویفر( هلابز عفد یاھلاناک ییاشگزاب هلمجنم داد ماجنا دیاب هک تسھ
 متسیس یفرط زا .دوش لیمکت یم هام رد تسا رارق هک )توش
 .دوش یتایلمع ناتسبات ات یتسیاب نکزابرد هفرط ود هملاکم
 یاھراک .تسارجا لاح رد مھ یرگید شتآ ربارب رد ینمیا یاھراک
 و اھهدرپ بصن لماش هدش ماجنا نونکات هک یشتآ ربارب رد ینمیا
 شتآ ربارب رد ینمیا یلک یاھراک نونکا .دوشیم شتآ دض یاھرد
 رقتسم جرب لحم رد ناشنشتآ یاھلاشرام زونھ .تسا هدش لیمکت

 .دنتسھ
 ار هلحم یزاسزاب هب طوبرم یاھهدیا هچباتک زا یاهخسن تسا نکمم
 یزیرهمانرب ار اھکولب تاسلج میراد نونکا .دیشاب هدرک تفایرد
 نیلوا .مینک قفاوت دوش ماجنا دیاب هک ییاھراک هرابرد ات مینکیم
 .دش دنھاوخ ارجا ناتسبات یط رد دنوش نییعت هک ییاھراک

 و نیرجاتسم یارب همان یط ار رتشیب تاعالطا
 بسک هب لیام رگا .میاهداتسرف ناگدننک نھر
  نفلت هرامش اب دیناوتیم دیشاب رتشیب تاعالطا

 .دیریگب سامت ٠٢٠ ٨٢٠۶ ٧۵٢۵
 

 
 همانربخ شیپ هتفھ هرامش هرابرد حیضوت
 همانربخ نیا شیپ هتفھ هرامش رد
 هک یصخش هرابرد میتشاد یشرازگ
 هئارا یونعم تامدخ Curve رد
 نآ و دوب هابتشا کی نیا .درکیم
 ار همانربخ و هدرک فذح ار بلطم
 اددجم

 میتسھ لیام .میداتسرف اددجم
 کی ،هدربمان درف هک مینک حیرصت
 و دیئات دروم دنمراک ای  بلطواد
 .تسین هدش شنیزگ
 مینک دیکات میتسھ لیام نینچمھ
 هک

 مدع یھاوگ Curve لنسرپ مامت
 و تینما .دنراد )DBS( هنیشیپ ءوس
 زکرم نیا زا هک ینینکاس تمالس

 یلصا تیولوا دننکیم هدافتسا
 .تسام
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 The Curve یعامتجا زکرم رد هدش هضرع یاھتیلاعف و اھهمانرب
 لیروآ ٢٨ هبنش

 هاگراک – رصع ۵ ات حبص ٩:٣٠
 دشر هبور ناناوج
 
 لیروآ ٢٩ هبنشکی

 هاگراک – رصع ۵ ات حبص ٩:٣٠
 دشر هبور ناناوج
 
 لیروآ ٣٠ هبنشود

 – رھظزادعب ٣ ات حبص ٩:٣٠
 لوا یاھلاس یاھتیلاعف
 لزنم فیلاکت بولک - رصع ٧ ات ۵
 )اھهلاس ١٨ ات ١١(

 یاھسالک – رھظزادعب ٧:٣٠ ات ٣٠:۵
 ESOL یگدامآ یسیلگنا نابز
 

 یم ١ هبنشهس
 ات ١٢:٢۵ ای حبص ١١:٣٠ ات ٩:٣٠
 نابز سالک – رھظزادعب ٢:٣٠

 هب لیمیا لاسرا اب – ESOL یسیلگنا
sakinah.touzani@westway.org 

 .دینک ورزر اج
 بولک -  رھظزادعب ٣ ات حبص ١٠
 و روفر ،یطایخ– هیزوف یطایخ
 یگدنفاب

 کمک - رھظزادعب ١٢:٣٠ ات ١٠:٣٠
 غاد اب ندمآرانک یارب ناکدوک هب
 )دینک ورزر افطل( نازیزع

 هاگراک – رھظزادعب ١٢:٣٠ ات ١٠:٣٠
 )دازآ روضح( یبایراک

 

 
 یم ٢ هبنشراھچ

 – ینیم دنِم – حبص ١٠:٣٠ ات ٩:٣٠
 یارب ملاس یگدنز کبس همانرب

 )دازآ روضح( اھهداوناخ
 حبص – رھظزادعب ١٢ ات حبص ١٠

 یناھج هوھق
 -رھظزادعب ١٢:٣٠ ات حبص ١٠:٣٠

 )دازآ روضح( یبایراک هاگراک
 اب یلامدمن – رھظزادعب ١ ات حبص ١٠
 هس یتشک کی تخاس :ردیھ
 یناشن هب افطل( کچوک یدعب

flourish@acava.org لیمیا 
 )دیتسرفب
 ردخم داوم و لکلا – رھظزادعب ۴ ات ٢
 )دازآ روضح(
 تالقنت همانرب - رھظزادعب ۴:۴۵ ات ۴

 ناکدوک یارب ملاس
 ات ۵ لزنم فیلاکت بولک - رصع ٧ ات ۵

 )دازآ روضح( اھهلاس ١١

 یم ٣ هبنشجنپ
 هسلج – حبض ١١:٣٠ ات ١٠:٣٠

 هب اج ورزر یارب افطل( ژاسام
semira.hassen@rbkc.gov.uk 

 ).دیتسرفب لیمیا
 کمک - رھظزادعب ١٢:٣٠ ات ١٠:٣٠

 غاد اب ندمآرانک یارب ناکدوک هب
 هب لیمیا لاسرا اب( نازیزع

thecurve@rbkc.gov.uk ورزر اج 
 ).دینک

 و ناردام – رھظزادعب ٢:٣٠ ات ١٢:٣٠
 هب اج ورزر یارب افطل(  اھیدوبک

semira.hassen@rbkc.gov.uk 
 ).دیتسرفب لیمیا

 یاھتراھم – رھظزادعب ٣ ات ١
 یارب کمک و تاطابترا و رتویپماک

 )دازآ روضح( راک عورش
 تالقنت همانرب - رھظزادعب ۴:۴۵ ات ۴

 تیدودحم تلعب( ناکدوک یارب ملاس
 )دینک ورزر البق افطل ،اج
 ناوج نادنمرنھ – رھظزادعب ۶ ات ۴
 ناکدوک یارب .)لاس ١١ ات ۵ نینس(
 یرنھ یاھتراھم شرورپ هب دنمقالع
 

 یم ۴ هعمج
 نیدلاو ینابیتشپ – رھظزادعب ٣ ات ١
 )دازآ روضح(

 و نشیتیدم – رھظزادعب ٧ ات ۵:۴۵
 شمارآ

 
 :لافطا یرادھگن لحم راک تاعاس
 :اھهبنشهس و اھهبنشود
 ات ١ و رھظ ١٢ ات حبص ١٠ تعاس زا

 رھظزادعب ٣
 :اھهعمج و اھهبنشراھچ

 رھظزادعب ۵ ات حبص ١٠
 درادن سیورس :اھهبنشجنپ

 مھم سالک یرازگرب لیلد هب
 شیپ لنسرپ یارب یشزومآ
 لحم لیروآ ٣٠ هبنشود ،یناتسبد
 .دوب دھاوخ لیطعت ناکدوک یرادھگن

 

 یرادھگن یارب ،لافطا یرادھگن لحم
 رارق هک تسا ینیدلاو یاھهچب زا
 The Curve رد یسالک ای تاقالم
 یناشن هب افطل اج ورزر یارب .دنراد

Semira.Hassen@rbkc.gov.uk 
 .دیتسرفب لیمیا

 The Curve یعامتجا زکرم
Community Centre, 10 Bard Road, 

W10 6TP تسا زاب هتفھ زور تفھ رھ. 
 ات هبنشود یاھزور ام راک تاعاس
 بش ٨ ات حبص ١٠ تعاس زا هعمج
 ۶ ات حبص ١١ تعاس زا هتفھ رخآ و
 .تسا رصع
 

 افطل ،اج ورزر ای دوخ تالاوس حرط یارب
 thecurve@rbkc.gov.uk یناشن هب
 .دیتسرفب لیمیا
 ،اھهمانرب لماک تسیل هدھاشم یارب
 یتنرتنیا یناشن هب افطل

grenfellsupport.org.uk/thecurve/eve
nts دینک هعجارم. 
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 دوجوم یتیامح تامدخ
 اب هطبار رد سیلپ اب دنھاوخیم هک یدارفا
 اب افطل دننک تبحص یزوسشتآ تاقیقحت

 سیلپ اب ٠٨٠٠ ٠٣٢ ۴۵٣٩ نفلت هرامش
 .دنریگب سامت ناتیلوپورتم
 

 مھم یاھسامت هرامش
 

 زا تبقارم یارب زورک هسسوم
 ١۶٧٧ ناگیار نفلت هرامش اب :ناگدیدغاد

 یناشن هب ای هتفرگ سامت ٠٨٠٨ ٨٠٨
helpline@cruse.org.uk دیتسرفب لیمیا. 

 زا هعمج ات هبنشود یاھزور زکرم نیا
 رد .تسا ریاد رصع ۵ ات حبص ٣٠:٩ تعاس
 ات هبنشجنپ و هبنشراھچ ،هبنشهس یاھزور

 .تسا ریاد بش ٨ تعاس

 تروپساپ رودص هب طوبرم تالاوس
 اب افطل :ایناتیرب ترجاھم و ازیو ،ینثملا
 ٣٠٣ ٢٨٣٢  هتعاس ٢۴ هرواشم نفلت

 .دیریگب سامت ٠٣٠٠

 نارگن رگا :دود اب هھجاوم و اوھ تیفیک
 اوھ یگدولآ اب طبترم یاھیرامیب میالع زورب

 اب ای هدرک هعجارم کشزپ هب دیاب دیتسھ
 )سا چا نا( تشادھب ترازو ١١١ هرامش

 .دیریگب سامت

 دروم رد یلاوس رھ :ناکسا تامدخ
 دوخ ناکسا رومام دیراد زاین ای دیراد ناکسا
 ١٣٧ ١١١ نفلت هرامش اب افطل دیسانشب ار

 سامت ٠٢٠ ٧٣۶١ ٣٠٠٨ ای و ٠٨٠٠
 .دیریگب

 هنابش تعاس ٢۴ رد :ناینابرق هب کمک
 و یفطاع یتیامح تامدخ نفلت اب زور
 ١۶٨٩ ١١١ ناگدیدبیسآ یارب ینیلاب

 تیاسبو هب ای و هتفرگ سامت ٠٨٠٨
victimsupport.org.uk دینک هعجارم. 

 
 تامدخ لفنرگ یمالسا مادقا دحاو
 تاعالطا بسک یارب .دنکیم هئارا یرتشیب
 سامت info@gmru.co.uk لیمیا اب رتشیب
 .دیریگب
 

 یعامتجا زکرم رد دیناوتیم نینچمھ امش
The Curve، یناور و یمسج تامدخ 

 اب رتشیب تاعالطا بسک یارب .دیراد تفایرد
 سامت ٠٧٧١٢ ٢٣١ ١٣٣ نفلت هرامش

 .دیریگب

 

 ناکسا رابخا نیرخآ

 کاولفنرگ نابایخ و لفنرگ جرب
 

 نونکات و هداد صیصخت نینکاس یارب دیدج یاھهناخ نتفای یارب دنوپ نویلیم ٢٣۵
 توعد اھهداوناخ زا ام.میاهدرک نیمات اھهداوناخ یارب ار ینوکسم دحاو ٣٠٧

 رد دوجوم یاھهناخ نیب زا دننیبب دنھاوخیم هک ار ییاھهناخ ات مینکیم
 هک ییاھهداوناخ .دننک باختنا ام )Home Connections( زنشکناک موھ تیاسبو
 نیمات شناراکمھ ای اروش طسوت هک دننکیم یگدنز یتقوم یاھهاگتماقا رد العف

 روطب ار یتقوم یاھهناخ نیا لیامت تروص رد هک دنراد مھ ار ناکما نیا ،هدش
 لیام و هتشاد تماقا اھلتھ رد هک ییاھهداوناخ یارب .دننک هدافتسا یمئاد
 رازاب زا ار ینکسم ات مینکیم کمک ،دننک ناکم لقن یتقوم یاھهناخ هب دنتسھ
 سیورس ،باوخ سیورس ،هیثاثا و بابسا نیمات رد .دننک هیھت یراجیتسا دازآ

 .مینکیم کمک تاناکما ریاس و ،اھنیا لاثما و رزیرف و لاچخی ،یروخاذغ

 
٠١٢  راوناخ لک دادعت 

 

٧٣ 
 یاھداوناخ
 رد رقتسم
 نکسم
 یرارطضا

١٣٧ 

 رد هک ییاھراوناخ
 رقتسم نکسم

 دناهدش
 ۶۴  یتقوم
 ٧٣  یمئاد

 

٩١ 

 یاھداھنشیپ
 هتفریذپ نکسم

 هدش
 ٣  یتقوم
 ٨٨ یمئاد

 .تسا ربتعم ٢٠١٨ لیروآ ٢۶ یارب رامآ نیا تحص

 و یزکرم تارادا ،ایتسھ
 تشادھب داینب ندنل برغلامش
 و ،)ساچانا( ایناتیرب یلم

 روطب ردخم داوم و لکلا سیورس
 حبص ٨ ات بش ١٠ تعاس زا هنابش
 تسیدتم یاسیلک لحم رد دعب زور
 رتساکنال نابایخ رد عقاو لیھگنیتان
 و ندز پگ یارب .دنتسھ رقتسم
 .دیئایب کمک تفایرد

 لفنرگ زا تبقارم
 

 بیسآ لفنرگ جرب یزوسشتآ هثداح رد هک یدارفا یارب لفنرگ زا تبقارم هورگ
 و یرادا یاھراک مامت یارب ار یدحاو هعجارم لحم و تسا هدش لیکشت  هدید
 .دراذگیم دارفا رایتخا رد )لسناک( اروش تامدخ
 زا جراخ سیورس نینچمھ و هدوب ریاد بش ٨ ات حبص ٨ زا نفلت طخ نیا

 .تسا یسرتسد لباق نفلت هرامش نیمھ اب هک دراد مھ یرادا تاعاس
 

 careforgrenfell@rbkc.gov.uk  :لیمیا ٠٢٠ ٧٧۴۵ ۶۴١۴ :نفلت
 

 :دینک لابند ار ام افطل رابخا نیرخآ بترم تفایرد یارب .تسا هیھت لباق مھ یبرع و یسیلگنا یاھنابز هب همانربخ نیا

 facebook.com/grenfellsupport  @grenfellsupport  grenfellresponse.org.uk 
 

 Curve رد )MEND( دنِم همانرب هب نتسویپ یارب تصرف نیرخآ

 دنزرف هک دیتسھ یاهداوناخ امش ایآ
 دیراد تسود؟دیراد هلاس ۴ ات ٢

 اب دروخرب یارب یدیدج یاھهویش
 ،اھهچب ندروخاذغ تالکشم
 ای و اھهچب اب یزاب یارب ییاھهدیا
  یاھبسچرب ندناوخ هرابرد یتاعالطا
 ؟دینک بسک ییاذغ داوم
 ترابع زا هک( ام )MEND( دنِم همانرب
 لیکشت ارجا و هیذغت ،نیرمت ،نھذ

 بلاج یاھتیلاعف و یزاب رانک رد )هدش
  یاهیذغت یاھهیصوت ،هدننک مرگرس و

 .دنکیم هئارا مھ
 ات ود دنزرف هک ییاھهداوناخ یارب

 دنم ینیم سالک کی دنراد هلاس راھچ
 حبص ٣٠:١٠ ات ٣٠:٩ تعاس زا
 لوا هقبط رد هبنشراھچ یاھزور
 .دوشیم رازگرب )Curve( ورک
 تصرف نیرخآ یم هام ٢ هبنشراھچ
 سپ تسا سالک نیا هب نتسویپ یارب
 تیصخش هارمھ هب و هتسویپ امب
 و هدرک یزاب یِر یماس ام یناتساد
 .دینک هزم ار یدیدج تاجیزبس و هویم

 

 


