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 ۳۸شماره  | ۲۰۱۸ اوت ۳۱

اخیرا، شورا با همکاری سایر نهادها 
های اقدام به برگزاری برنامه

جوانان تحت عنوان روی برای پیاده
واک" کرده است تا جوانان "یوث

محل درک درستی از چالشها و 
هایی که هر روز در محیط توانمندی

کنند داشته و خود مشاهده می
شود تغییر داد جاهایی را که می

 شناسایی کنند.
ها بعد از دیدار با رویاین پیاده

گروهی از اعضای انجمن جوانان 
ین گروه که شروع شد. ا EPICاپیک 

نقشه بزرگی از بارو دارد از جوانان 
خواهد تا مواردی را که درباره می

زندگی در محل دوست دارند یا 
 ندارند روی نقشه نشان دهند.

ها و ماجراها عالقمند به داستانآنها 
هستند نه فقط دریافت بازخورد تا 
بتوانند موقعیت روزمره جوانان و 

ر درک های آنان را بهتهمچنین ایده
کنند. در اولین دیدار، جوانان موارد 
نگرانی درباره رفتارهای 
صداجتماعی و کمبود روشنایی را 
شناسایی کردند. در نتیجه این گروه 
همکاران بخشای مربوطه شورا را 

روی دعوت کردند تا به این پیاده
ملحق شوند و مستقیما در جریان 

 این مسایل قرار بگیرند.

های گام –روی جوانان پیاده
 بعدی

ها چند مورد از رویدر نتیجه این پیاده
پیشنهادات جوانان در حال بررسی 
است. گروه ایمنی محله امیدوار است 
بتواند از میان جوانان شرکت کننده در 

ای را برای عضویت در روی عدهپیاده
تر"، که بر برنامه ایمن"هیئت محله 

کند، بکار گیرد. امنیتی محل نظارت می
تامین روشنایی اطراف بارو و تامین 
مسیرهای امن و روشن از نکات مهمی 
 هستند که در دست بررسی هستند.

 بررسی هستند. در ضمن یک انجمن 
محلی هم با جوانان همکاری خواهد کرد 
تا با همکاری داوطلبین فضای عمومی 

 ا توسعه دهد.محل ر

روی در فصل زمستان هم برنامه پیاده 
ادامه خواهد داشت پس اگر جوانانی را 

شناسید که تمایل به شرکت در می
هایی دارند لطفا بما اطالع چنین برنامه

دهید. امید است چنین رویکردی بتدریج  
ای برای دخالت دادن به عنوان شیوه

 ها توسطجوانان در تغییرات و تصمیم
سایر بخشهای شورا هم بکار گرفته 

 شود.
 هر سوالی دارید یا اگر مایل هستید در

روی بعدی جوانان شرکت کنید پیاده
با ایمیل لطفا 

Hooda.Sabbah@rbkc.gov.uk  با
 هدی صباح تماس بگیرید.

 

 

 

 روی، گفتگو و درک زندگی جوانانپیاده

 

 

عرضه  یتهایها و فعالبرنامه ۲

 The یشده در مرکز اجتماع
Curve 

نصب دومین گلبرگ کاشیکاری  ۳

 گرنفل

آخرین اخبار از گروه محوطه  ۳

 گرنفل

 موجودخدمات حمایتی  ۴

 مجدد اسکانگزارش پیشرفت  ۴

 :DIY SOSبرنامه "پخش  ۴

Grenfellسیبی" بی 

جلسات هیئت مدیره کرو تا  ۴
 ۲۰۱۸آخر 

 در این شماره:
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 The Curveمرکز اجتماعی  الیتهای عرضه شده درها و فعبرنامه
 

 سپتامبر ۳شنبه دو
الفبای  –ظهر  ۱۲صبح تا  ۱۰

ABC برای خردساالن توسط میتال

 )بازی و آموزش با هم(
حمایتی خدمات  –بعدازظهر  ۴تا  ۲

مشاوره و  –حضور آزاد  –گرنفل 

 راهنمایی برای همه
زومبا با پائوال )حضور  ۷:۳۰تا  ۶:۳۰

 آزاد(
 

 سپتامبر ۴شنبه سه
کارگاه  –بعدازظهر  ۱۲:۳۰ تا ۱۰:۳۰

رزومه و کاریابی  به همراه جاسمین 

 حضور آزاد(-)همه سنین  NOVAاز 
کلوب  -بعدازظهر  ۳صبح تا  ۱۰

خیاطی، رفو و –فوزیه  یاطیخ
شرکت برای همه آزاد  –بافندگی 

 است.

مشاوره و  –صبح  ۱۱تا  ۱۰
 )حضور آزاد( راهنمایی شهروندان

گروه باغبانی  –بعدازظهر  ۳تا  ۱
بزرگساالن با لیزا ویلکینسون. برای 

فراگیری چند مهارت تازه باغبانی در 

 .این برنامه شرکت کنید

کالس زبان عربی  –عصر  ۷تا  ۵

سال )ثبت نام  ۷برای افراد باالی 
الزم است. لطفا به 

thecurve@rbkc.gov.uk  ایمیل
 بفرستید.(

 

 سپتامبر ۵شنبه چهار
صبح قهوه  –ظهر  ۱۲صبح تا  ۱۰

رایگان و آزاد برای همه  –جهانی 

 برای نوشیدن قهوه و گفتگو
کارگاه  –بعدازظهر  ۱۲:۳۰ تا ۱۰:۳۰

رزومه و کاریابی  به همراه جاسمین 

 حضور آزاد(-)همه سنین  NOVAاز 
آزاد الکل و  کالس –بعدازظهر  ۵ تا ۱

 مواد مخدر
 

 سپتامبر ۶شنبه پنج
محل نگهداری  –ظهر  ۱۲صبح تا  ۱۰

 –بمانید و بازی کندی  –أطفال 

فرصتی برای کودکان و والدین یا 
سرپرستانشان برای بازی، 

آوازخوانی و یادگیری با همدیگر برای 
برگزاری توسط  –ها زیر پنج ساله

 اداره خردساالن

مشاوره و  –صبح  ۱۱تا  ۱۰
 راهنمایی شهروندان )حضور آزاد(

وزارت کشور  –بعدازظهر  ۶تا  ۲
کمک درباره مسایل  –)هوم آفیس( 

 گذرنامه و مهاجرت )حضور آزاد(

کالس زبان عربی  –عصر  ۷تا  ۵
سال )ثبت نام  ۷برای افراد باالی 

الزم است. لطفا به 
thecurve@rbkc.gov.uk  ایمیل

 بفرستید.(

 

 
 سپتامبر ۷ جمعه

مشاوره و  –صبح  ۱۱تا  ۱۰
 راهنمایی شهروندان )حضور آزاد(

زومبینی  –ظهر  ۱۲صبح تا  ۱۱
 )زومبا برای کودکان( )حضور آزاد(

باغبانی گروه  –عصر  ۵:۳۰تا  ۴:۳۰

کودکان با لیزا ویلکینسون )حضور 
 آزاد(

 

 سپتامبر ۸ شنبه
روز اجتماع در  –عصر  ۶صبح تا  ۱۰

کرو: گرد آوردن همه اعضای جامعه 
دور هم، نوشیدنی و خوراکی، هنر و 

کاردستی، کار هنری روی ناخن 
خانمها و کالس رقص کودکان، گروه 

استیل مترونوموس، و هنرمند ِرگا 
 اسکَرچیلوس، پذیرای همه

 

 :اطفال یمحل نگهدارساعات کار 
 ۳صبح تا  ۹:شنبهدوشنبه و سه

 بعدازظهر
 ۵صبح تا  ۱۰: و جمعه هچهارشنب
 بعدازظهر

برای رزرو جا در محل نگهداری أطفال با 
و یا   ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۶۳شماره تلفن 

تماس  thecurve@rbkc.gov.ukایمیل 
 بگیرید.

The Curve Community Centre, 10 Bard Road, W10 6TP 
 

لسات باید از قبل جا رزرو نمایید تا جای شما تضمین شود. لذا به نشانی برای بعضی از ج

thecurve@rbkc.gov.uk و پاسخ رزرو خود را با ایمیل دریافت کنید. ایمیل بفرستید 

 grenfellsupport.org.uk/thecurve/eventsلیست کامل رویدادها به وبسایت برای 

 مراجعه کنید.
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 نصب دومین گلبرگ کاشیکاری گرنفل
 

دومین گلبرگ به کاشیکاری یادبود گرنفل افزوده 
 شد.
کاشیکاری، که در پایه محوطه برج گرنفل قرار این 

دارد، یک پروژه در جریان است که توسط سازمان 
مرکز میراث ( و ACAVAتجسمی آکاوا )هنرهای 

شود. اولین گلبرگ فرهنگ اسالمی المنار اجرا می
ماه پیش )ژوئیه( توسط کلیسای محلی لتیمار 

)عشق( را که  LOVEساخته شده بود و کلمه 
توسط اعضای کلیسا انتخاب شده بود در بر گرفته 

 داشت.
گلبرگ این ماه )اوت( توسط مرکز اجتماعی هنری 

)امید( را انتخاب  Hopeدیکنز تهیه شده که کلمه 
 اند.کرده

هر ماه یک گروه اجتماعی دیگر گلبرگی تهیه کرده 
و کلمه انتخابی خود را در آن قرار خواهند داد. 
توافق شده که در طی اجرای پروژه، این 
کاشیکاری در محل نصب شده در پای برج حفظ 
شود. گروه کنترل محوطه، فضای کاشیکاری را 

فضای مناسب برای سایر گلبرگها توسعه داده تا 
 .مهیا شود

کند مرکز کلمنت بعدی که گلبرگی تهیه میگروه 
وان اکتیو جیمز و بعد از آن در ماه اکتبر، اِوری

Everyone Active وی است.از مرکز ورزشی وست 

 

 

 آخرین اخبار از گروه محوطه گرنفل

اوایل این هفته کار جابجایی ورودی 
محوطه در خیابان گرنفل شروع شد 

پارک محل  ۱۲تا دسترسی به 
ها به خودرو و دسترسی پیاده

 پذیر شود.خیابان سیلچِستر امکان
تکمیل  اوت ۳۱جمعه این کار تا 

 شد.
 

نصب داربست در بیرون برج گرنفل 
تکمیل شده است اما هنوز کار 

 درون برج ادامه دارد.
این کار شامل نصب مستمر 
ستونهای حمال و بازرسی هفتگی 

طبقه  ۲۴ستون حمال و  ۴۰۰۰
 شود.ست میدارب

ها، کارهای های آتی، گروهدر هفته
دار خواهند شد تا بیشتری را عهده

حفاظت ساختمان را در برابر شرایط 
 آب و هوایی زمستان توسعه دهند.
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 موجودخدمات حمایتی 
خواهند با پلیس در رابطه با افرادی که می
سوزی صحبت کنند لطفا با تحقیقات آتش
با پلیس  ۰۸۰۰ ۰۳۲ ۴۵۳۹شماره تلفن 

 .متروپولیتان تماس بگیرند

 شماره تماسهای مهم

موسسه کروز برای مراقبت از 
 ۱۶۷۷با شماره تلفن رایگان  :داغدیدگان

تماس گرفته یا به نشانی  ۰۸۰۸ ۸۰۸
helpline@cruse.org.uk .ایمیل بفرستید 

این مرکز روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 
عصر دایر است. در روزهای  ۵صبح تا  ۹:۳۰
 ۸شنبه تا ساعت شنبه، چهارشنبه و پنجسه

 شب دایر است.
مربوط به صدور پاسپورت  سواالت

لطفا با  :یتانیاو مهاجرت بر یزاو ی،ثنالم
 ۳۰۳ ۲۸۳۲ ساعته  ۲۴تلفن مشاوره 

 .یریدتماس بگ ۰۳۰۰

اگر نگران  هوا و مواجهه با دود: کیفیت
هوا  یمرتبط با آلودگ یماریهایب یمبروز عال

و بگوئید که به پزشک مراجعه کرده  یدهست
توانند شما را به گرنفل مربوط است. آنها می

 مناسب معرفی کنند.به خدمات 
در مورد  یهر سوال اسکان: خدمات

مامور اسکان خود را  یددار یازن یا یداسکان دار
 ۱۳۷ ۱۱۱لطفا با شماره تلفن  یدبشناس
 .یریدتماس بگ ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۸ یاو  ۰۸۰۰
ساعت شبانه روز  ۲۴در  :یانبه قربان کمک

 ینیو بال یعاطف یتیبا تلفن خدمات حما
تماس  ۰۸۰۸ ۱۶۸۹ ۱۱۱ یبدیدگانآس یبرا

 victimsupport.org.uk یتبه وبسا یاگرفته و 
 .یدمراجعه کن

خدمات  گرنفل یاقدام اسالم واحد
کسب اطالعات  ی. براکندیارائه م یشتریب
تماس  info@gmru.co.uk یمیلبا ا یشترب

 .یریدبگ
جتماعی در مرکز ا توانیدیم ینهمچن شما

The Curveافتیدر یو روان ی، خدمات جسم 
با شماره  یشترکسب اطالعات ب ی. برایددار

 .یریدتماس بگ ۰۷۷۱۲ ۲۳۱ ۱۳۳تلفن 
 

 

 مجدد اسکانگزارش پیشرفت 

 واکو خیابان گرنفل برج گرنفل

 هستند ۲۰۱۸ اوت ۲این ارقام مربوط به 
 
 

 ۲۰۴ مجموع

   
در مسکن 

 اضطراری
 در مسکن دائمی در مسکن موقتی

۵۲ ۴۰ ۱۱۲ 

هنوز مسکن دائمی 

   اندنپذیرفته

 

۶ ۱۲  

 

 دنبال کنید:برای دریافت مرتب آخرین اخبار لطفا ما را  این خبرنامه به زبانهای انگلیسی و عربی هم قابل تهیه است.

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

 

 سپتامبر ۱۲و  ۵سی بیبی "DIY SOS: Grenfell"پخش برنامه 

و  ۵شب روزهای چهارشنبه  ۹ساعت 
یک برنامه دو قسمتی تحت  سپتامبر ۱۲

از کانال یک  "DIY SOS: Grenfell"عنوان 
 سی پخش خواهد شد.بیبی

اولین قسمت برنامه درباره ماجرای 
ساختن خانه جدید باشگاه بوکس 

وِی است که در بنیاد وستنوجوانان ِدیل 
زیر برج قرار داشت. قسمت دوم، که 
هفته بعد از آن پخش خواهد شد، 
ماجرای ساختن یک مرکز اجتماعی 

 جدید را به تصویر خواهد کشید.
شده که نحوه استفاده از مرکز گفته 

 جدید به خود جامعه بستگی دارد. یک
 شود کهگروه هدایت کننده تشکیل می

که چه کسی اداره مرکز  تا تصمیم بگیرد
را بر عهده بگیرد. عالقمندی خود را 

توانید با ارسال ایمیل به می
diysos@bbc.co.uk  ثبت کنید. آخرین

 است.سپتامبر  ۷جمعه مهلت 
الزم به ذکر است بدانید در هر دو برنامه 

ای از ساکنین، شاهدان عینی، دو عده
ای از سایر نشان شاغل، و عدهآتش

هم حضور خواهند داشت تا از مردم محل 
خاطرات خود درباره فاجعه گرنفل صحبت 

 کنند.
صورت تمایل برای کسب اطالعات در 

بیشتر لطفا با نشانی ایمیل 
diysos@bbc.co.uk .تماس بگیرید 

 

 

 ۲۰۱۸( تا آخر Curveجلسات هیئت مدیره کرو )

جلسه دیگر  ۴مدیره کرو هیئت امسال 
هم تشکیل خواهد داد و همه ساکنین 

توانند در این جلسات شرکت میهم 
 کنند.
ای شرکت کنید، نتوانید در جلسهاگر 

های جلسات در نشانی صورتجلسه
اینترنتی 

grenfellsupport.org.uk/thecurve/boar
d-of-governors .منتشر خواهد شد 

تاریخ جلسات آتی تا آخر سال به شرح 
 زیر است:

 تا  ۵:۳۰، ۲۰۱۸سپتامبر  ۱۳شنبه پنج
 بعدازظهر ۷:۳۰

 تا  ۵:۳۰، ۲۰۱۸اکتبر  ۱۱شنبه پنج
 بعدازظهر ۷:۳۰

 

 تا  ۵:۳۰، ۲۰۱۸نوامبر  ۸شنبه پنج
 بعدازظهر ۷:۳۰

 تا  ۵:۳۰، ۲۰۱۸دسامبر   ۶شنبه پنج
 بعدازظهر ۷:۳۰

جلسات هیئت مدیره در طبقه اول مرکز 
 اجتماعی کرو واقع در 

No 10 Bard Road, W10 6TP  تشکیل
 شود.می

 

 
 

 

 

هستیا، ادارات مرکزی و شمالغرب لندن 
اس(، اچبنیاد بهداشت ملی بریتانیا )ان

 ۸شب تا  ۱۰ساعت  بطور شبانه از
کلیسای متدیست  روز بعد در محلصبح 

واقع در خیابان النکاستر هیل ناتینگ

مستقر هستند. برای گپ و دریافت 
 کمک بیائید.

 جلسات آینده
 ساکنین آزاد است.حضور 

 جلسه گروه رهبری:

عصر تاالر  ۶:۳۰ سپتامبر، ۱۹چهارشنبه 

 شهر کنزینگتون
 تحقیق بازیابی گرنفل:کمیته 

عصر، تاالر شهر  ۶:۳۰اکتبر  ۱۵دوشنبه 

 کنزینگتون
 را:وشکل 

عصر تاالر  ۶:۳۰ اکتبر ۱۷چهارشنبه 
 هر کنزینگتونش

https://www.facebook.com/grenfellsupport
http://twitter.com/grenfellsupport?lang=fa
http://www.grenfellresponse.org.uk/

