
 

1 

 ۹شماره  | ۲۰۱۸ یهفور ۹

موافقت شورا برای پرداخت  ۱

مقدار ترمیمی اجاره بها و هزینه 

 خدمات

برنامه اسکان مجدد  ییرتغ ۲

بازخورد  یافتگرنفل بدنبال در

 مردم

 ترم یانم یهابرنامه ۲

 ینمشترک ب یبرنامه درختکار ۲

 یاناد

 اساچ خدمات شبانه ان ۲

 مراقبت از گرنفل ۲

عرضه ها و فعالیتهای برنامه ۳

 The Curve  در شده

 خدمات حمایتی عرضه شده ۴

 آخرین اخبار اسکان ۴

طرح جدید حمایت از ساکنین  ۴

 در برابر الکل و مواد مخدر

خبرنامه حمایت از نحوه بهبود  ۴

 گرنفل

 در این شماره:

 

برای دریافت مرتب آخرین اخبار لطفا 

 :دنبال کنیدما را 

 @grenfellsupport 

 
facebook.com/grenfellsuppor
t 

 grenfellresponse.org.uk 

این خبرنامه به زبانهای انگلیسی و 

 عربی هم قابل تهیه است.

پرداخت مقدار ترمیمی اجاره بها و موافقت شورا برای 

 هزینه خدمات

 

شورا موافقت کرده است به دلیل 
مشکالتی از زمان فاجعه گرنفل که در 

ر محل وجود دارد به ساکنینی که د
ویز، براملی و تردگلد  خیابانهای واک

کنند  هاوس و وریتی کلوز زندگی می
ها پرداخت  مبلغی بابت جبران هزینه

 کند.
ویز درباره  ساکنین خیابانهای واک

مشکالت ناشی از تخلیه آوار برج, 
سیستمهای ارتباطی داخلی، و 
سیستمهای گرمایشی و آب داغ به 

ملی و اند. ساکنین برا شورا گالیه کرده
تردگلد هاوس و وریتی کلوز هم 
مشکالتی از بایت خدمات داشتند اما در 
مقیاسی کمتر. شورا تمام تالش خود را 

کند تا این اشکالت برطرف شوند  می
 گرچه بعضی از این کارها زمانبر است.

درصد اجاره بها و  ۵۰در این میان شورا 
 ۵۰هزینه خدمات را به مستاجرین، و 

ات را به رهن درصد هزینه خدم
ویز  کنندگانی که در خیابانهای واک

 کنند، پرداخت خواهد کرد. زندگی می
درصد اجاره بها و  ۱۵شورا همچنین 

 ۱۵هزینه خدمات را به مستاجرین، و 
درصد هزینه خدمات را به رهن 

های براملی و  کنندگانی که در خانه
تردگلد هاوس و وریتی کلوز زندگی 

 کنند، پرداخت خواهد کرد. می
کند  در حین اینکه شورا سعی می

کیفیت خدمات را بهبود بخشد، این 
 مبلغ 

 ۲۰۱۸آوریل  ۱یکشنبه مبلغ تا 
بطور هفتگی به حساب اجاره و هزینه 
خدمات آنان واریز خواهد شد. آنگاه 
مجددا مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. 
در نحوه پرداخت اجاره بها و هزینه 
خدمات ساکنین هیچ تغییر فوری اعمال 

 نخواهد شد. 
تمام ساکنین مستقر در مسکن 
اضطراری اجاره بها و هزینه خدمات 

واهند کرد. ساکنین کامل را پرداخت خ
های براملی و  ویز و خانه خیابانهای واک

تردگلد هاوس و وریتی کلوز که در 
مسکن موقتی هستند اجاره بها و 
هزینه خدمات کامل پرداخت خواهند 
کرد. اما شورا اجاره بها و هزینه خدمات 
آنها را برای مسکن موقتی تامین 

 خواهدکرد.
نه ساکنینی که قبل از فاجعه کمک هزی

مسکن )هاوزینگ بنفیت( دریافت 
فوریه  ۵کردند مجددا از روز دوشنبه  می

این کمک هزینه را دریافت خواهند کرد. 
ها،  اطالعات بیشتر را گروه کمک هزینه

کتبا به نشانی منزل این دسته از افراد 
 فرستاده است.

فوریه، عوارض  ۵از روز دوشنبه 
شهرداری )کانسل تکس( باید بطور 

 داخت شود.کامل پر
اطالعات کاملتر را کتبا برای همه 

ایم.  مستاجرین و رهن کنندگان فرستاده
همچنین اطالعات تماس را برای 

 ایم. سواالت احتمالی اعالم کرده
 

http://twitter.com/grenfellsupport?lang=fa
https://www.facebook.com/grenfellsupport
https://www.facebook.com/grenfellsupport
http://www.grenfellresponse.org.uk/
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 اس اچ خدمات شبانه ان

 یخودمان یصرف قهوه و گپ یبرا
اس مرکز و  اچ ان یادبن یا،به هرست

شمالغرب لندن، و خدمات مواد 
بصورت  یا. هرستیائیدمخدر و الکل ب

 ۸شب تا  ۱۰شبانه از ساعت 
 یستمتد یسایصبح روز بعد کل

النکاستر  یابانواقع در خ هیل ینگنات
 یروود مستقر هستند تا به کشان

به دارند گوش فرا داده و  یازکه ن
 کمک کنند.

اس  اچ انمثل همیشه، مرکز امداد 
همیشه در تمام طول روز با شماره 

و یا ایمیل  ۰۸۰۰ ۰۲۳۴ ۶۵۰ تلفن
cnw-tr.spa@nhs.net  در

 دسترس است.

پس از اینکه شورا موافقت کرد برنامه 

اسکان مجدد گستره گرنفل را بزرگتر 

کند، اکنون به ساکنین تردگلد هاوس و 

اسکان براملی هاوس هم امتیاز اولویت 

 شود.داده می

توانند به همراه یعنی آنها هم می

مستاجرین خیابانهای باراندون واک، 

وی واک و تسترتون واک برای هرست

 ۹۰۰ثبت نام در لیست اسکان و دریافت 

امتیاز، هنگامیکه از هتل نقل مکان کنند، 

 ارائه  درخواست کنند.

بدنبال بازخورد دربافتی از ساکنین، 

امتیاز  ۹۰۰وافقت کرده تا اکنون شورا م

آنها را با سایر امتیازاتی که به سبب 

نیازهای بهداشتی و یا پرجمعیت بودن 

 شود جمع کند. شاملشان می

امتیاز به مستاجرینی که احساس  ۹۰۰

کنند امکان ادامه زندگی در خانه می

خود را ندارند اولویت باالیی در لیست 

از دهد که برابر است با امتیاسکان می

کسی که بنا به دلیل مشکل حاد 

 بهداشتی نیاز به تغییر منزل دارد.

با اینکه برنامه اسکان گستره گرنفل 

تائید شده است، اما هنوز به اجرا 

گذاشته نشده است. شورا با همه 

افراد درباره فرایند ارائه درخواست تماس 

 خواهد گرفت.

برای اطالعات بیشتر لطفا به نشانی 

اینترنتی 

www.grenfellsupport.org.uk/rehousi

ng-residents-from-the-walkways/ 

 مراجعه نمائید.

 

های برنامه

 میان ترم

تا  ۱۲تعطیالت میان ترم از دوشنبه 
فوریه است. بروشوری  ۱۶جمعه 

ایم که اطالعات کامل آماده کرده
های سرگرم ای از برنامهمجموعه

کننده در کل بارو برای کودکان، 
 ها را دربردارد.نوجوانان و خانواده

بروشور فعالیتهای میان ترم، فوریه 
های موجود را داشته اطالعات برنامه

 و در وبسایت حمایت از گرنفل
grenfellsupport.org.uk  قابل

دسترسی است و در مدارس و مراکز 

 اجتماعات محل توزیع خواهد شد.

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 برنامه درختکاری مشترک بین ادیان

در قالب برنامه درختکاری مشترک 
بین ادیان مختلف به مناسبت عید تو 
بیسوات )سال نو یهودی درختان(، 

ای که توسط فیث فوروم  طی برنامه
لندن برگزار شد )انجمن ادیان( 

 تعدادی درخت کاشته شد.
 ۲۰۱۸ژانویه  ۳۰شنبه  این برنامه سه

در مرکز فرهنگ اسالمی المنار در 
 کنزینگتون شمالی برگزار شد.

گروه بهداشت و سالمت شورا 
)کانسل(، همچنین گروه پارکها و 
زندگی سبز شورا از این برنامه 
حمایت کرده و نهال و ابزارآالت در 

 گذاشتند.اختیارشان 
آن بعدازظه، یک موفقیت بزرگ بود 
که افراد جماعات محلی از هر دین و 
آئین برای کاشت درخت گرد هم 

 آمدند.
 

  

 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 شورا

 .گذارد )کانسل( در اختیار افراد می

ترین بخشها ارجاع  این گروه سعی دارد مشکالت را حل کرده و تقاضاها را به مناسب

هایشان توجه و خدماتی را که نیاز دارند دریافت  دهد و مطمئن شود ساکنین و خانواده

 .کنند می

طراف و جامعه بزرگ شورا از طریق گروه مراقبت از گرنفل، برای ساکنین برج، محوطه ا

 کند. آن، خدمات حمایتی بلند مدت ارائه می

دایر بوده و همچنین سرویس خارج از ساعات اداری  شب ۸صبح تا  ۸از این خط تلفن 

 هم دارد که با همین شماره تلفن قابل دسترسی است.

 ۰۲۰ ۷۷۴۵ ۶۴۱۴ شماره تماس:

 careforgrenfell@rbkc.gov.uk  ایمیل:

mailto:careforgrenfell@rbkc.gov.uk
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 The Curveمرکز اجتماعی  ها و فعالیتهای عرضه شده در برنامه

های  تعطیالت میان ترم است. لذا نگاهی به بروشور برنامه فوریه ۱۶جمعه تا  ۱۲دوشنبه از روز جلسه توجه: 
 .ایم آماده کردهها  های سرگرم کننده برای کودکان، نوجوانان و خانواده ای از برنامه مجموعهمیان ترم فوریه بیاندازید. 

با مستقیما اند لطفا  هایی که بدون زمان مشخصی ذکر شده برای کسب اطالعات بیشتر درباره برنامه
دهندگان آن تماس بگیرید. اگر در حین میان ترم نیاز به کمک بیشتر داشته باشید لطفا با مسئول پرونده  سازمان

با گروه مراقبت از گرنفل تماس بگیرید. در این نشانی  ۰۲۰ ۷۷۴۵ ۶۴۱۴خود یا با شماره تلفن 
https://goo.gl/NaeEpu .اطالعات بیشتری موجود است 

 عبارتند از: آیندههای هفته  برنامه

 یهفور ۱۱شنبه 
برنامه آشپزی در بعدازظهر 

 –انجمن ساکنین النکاستر غرب 
 بعدازظهر ۵تا  ۲

 ۵ عصر ۶:۳۰تا  ۵  -یوگا برای کودکان 

 ها ساله  ۱۲تا 

در فعالیتی سرگرم کننده و 
بخش شرکت کنید که برای  آرامش

 دختران و پسران قابل استفاده است.

 عصر ۷تا  ۶  - بزرگساالنیوگا برای 

 

 یهفور ۱۴چهارشنبه 

برنامه خاصی برای روز ولنتاین  تذکر:
داریم. برای اطالع بیشتر ما را در تویتر 

(grenfellsupport@  دنبال و به صفحه )
( ما مراجعه @GrenfellSupportفیسبوک )

 کنید.

 
 ۱۲تا  ۱۰ جهانی قهوه صبحگاهی

 ظهر

 ۱۲تا  ۳۰:۱۰ –کارگاه تئاتر چیکنشد 
 ها ساله ۱۱تا  ۷ –صبح 

برای رزرو جا با ایمیل 
bookings@chickenshed.org.uk  یا

 تماس بگیرید. ۰۲۰ ۸۲۹۲ ۹۲۲۲تلفن  
 ۳تا  ۱ –آشنایی با فعالیت داوطلبی 

بعلت محدودیت جا،  -  -بعدازظهر 

 .لطفا قبال رزرو کنید

 

کارگاه طراحی برای کودکان 

 ۴تا  ۲ –سال و خانواده  ۵باالی 

بعلت محدودیت جا،  - بغدازظهر
 .لطفا قبال رزرو کنید

در  یبوم محل یک یطراح یبرا
 یونابه ف یشمال ینگتونکنز

 .یوندیدهاوثورن هنرمند بپ
برنامه تنقالت سالم را برای بعد 
از مدرسه فرزندان خود رزرو 

 ۱۲)حداکثر  ۴:۴۵تا  ۴نمائید. 
 بچه(

 عصر ۷تا  ۵کلوب تکالیف منزل 

 ها ساله ۱۱تا  ۵

تکالیف خود را همراه بیاورید، 
معلمی با تجربه هم در اینجا 
 آماده است تا به شما کمک کند.

 یهفور ۱۵شنبه  پنج
کمک به کودکان برای کنارآمدن 

 ۳۰:۱۲ تا ۳۰:۱۰ -با داغ عزیزان 

)برنامه شش  –بعدازظهر 

 ای( هفته
تا  ۲یوگا با صندلی )حضور آزاد( 

 بعدازظهر ۳
برنامه تنقالت سالم را برای بعد 

از مدرسه فرزندان خود رزرو 
 ۱۲)حداکثر  ۴:۴۵تا  ۴نمائید. 

 بچه(

تا  MEND ،۴فعالیت خانوادگی 
 بعدازظهر ۴:۴۵

 یهفور ۱۶ه جمع
این روز آغاز سال نو چینی  تذکر:

 Theاست. برای جشن سال نو به 
Curve  بیائید. غذائی خوشمزه و

فعالیتهای سرگرم کننده برای همه 
 داریم.

 –برنامه آزاد کمک به والدین 
 بعدازظهر ۳تا ۱

برنامه تنقالت سالم را برای بعد 
از مدرسه فرزندان خود رزرو 

 ۱۲)حداکثر  ۴:۴۵تا  ۴نمائید. 

 بچه(

 یهفور ۱۲شنبه دو
 –آشنایی با شغل دستیار معلم 

کالس  -بعدازظهر ۱صبح تا  ۱۰

بعلت محدودیت جا،  -ای  هفته۹
 لطفا قبال رزرو کنید

 ۳تا  ۱۲ –بیشتر  بازی و یادگیری

بعلت محدودیت جا،  -بعدازظهر 
 لطفا قبال رزرو کنید

کارگاه طراحی برای کودکان 
 ۴تا  ۲ –سال و خانواده  ۵باالی 

بعلت محدودیت جا،  - بغدازظهر
 .لطفا قبال رزرو کنید

در  یبوم محل یک یطراح یبرا
 یونابه ف یشمال ینگتونکنز

 .یوندیدهاوثورن هنرمند بپ
 ۶:۳۰تا  ۵کلوب تکالیف منزل 

 ها ساله ۱۶تا  ۱۱ عصر

تکالیف خود را همراه بیاورید، 
معلمی با تجربه هم در اینجا 
 آماده است تا به شما کمک کند.

 یهفور ۱۳شنبه  سه
بدوز، کوک کن،  – یاطیکلوب خ

 بعدازظهر ۴صبح تا  ۱۰ ،بباف

آموزش انگلیسی بعنوان زبان 
 ۱۲صبح تا  ۹:۳۰( ESOLدوم )

 بعدازظهر ۲:۳۰تا  ۱۲:۳۰ظهر، 

کمک به کودکان برای کنارآمدن 
 ۳۰:۱۲ تا ۳۰:۱۰ -با داغ عزیزان 

 بعدازظهر
بعد از  ۲تا  ۱۲ –مدیریت پول 

 ظهر

 ۴تا  ۲ –نحوه کنترل استرس 
 هاز سسوم بعدازظهر )جلسه 

 جلسه(

 

 

ساعات کار مرکز اجتماعی 
The Curve دوشنبه تا :

صبح تا  ۱۰جمعه از ساعت 
شب و روزهای آخر هفته  ۸

 عصر ۶تا  ۱۱

برای برخی از جلسات باید از 
قبل جا رزرو نمائید. لذا به 

thecurve@rbkc.gov.uk  ایمیل
بفرستید و آنها هم رزرواسیون 

 کنند.شما را با ایمیل تائید می

 

رست برای تهیه فه
 کامل فعالیتها

 به نشانی اینترنتی زیر مراجعه نمائید.
grenfellsupport.org.uk/thecurve/events 
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خدمات حمایتی 
 عرضه شده

 

خواهند با پلیس در رابطه  افرادی که می
سوزی صحبت کنند لطفا  با تحقیقات آتش

با  ۰۸۰۰ ۰۳۲ ۴۵۳۹با شماره تلفن 
 .پلیس متروپولیتان تماس بگیرند

 

 شماره تماسهای مهم
 

 ر:داغدا یزانمربوط به عز خدمات
روز با شماره تلفن  ساعت شبانه ۲۴در 

 یا ۰۸۰۸ ۸۰۸ ۱۶۷۷ ییراهنما یگانرا

 helpline@cruse.org.ukیمیلا ینشان
 .یریدتماس بگ

مربوط به صدور  سواالت
و مهاجرت  یزاو ی،پاسپورت المثن

 ۲۴لطفا با تلفن مشاوره  :یتانیابر

تماس  ۰۳۰۰ ۳۰۳ ۲۸۳۲ ساعته 
 .یریدبگ

اگر  هوا و مواجهه با دود: کیفیت
مرتبط با  یماریهایب یمنگران بروز عال

به پزشک  یدبا یدهوا هست یآلودگ
وزارت  ۱۱۱با شماره  یامراجعه کرده 

 .یریدبهداشت )ان اچ اس( تماس بگ

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

لطفا با شماره تلفن  یدخود را بشناس
 ۷۳۶۱ ۳۰۰۸ یاو  ۰۸۰۰ ۱۳۷ ۱۱۱

 .یریدتماس بگ ۰۲۰

ساعت  ۲۴در  :یانبه قربان کمک
 یتیوز با تلفن خدمات حماشبانه ر

 یبدیدگانآس یبرا ینیو بال یعاطف
 یاتماس گرفته و  ۰۸۰۸ ۱۶۸۹ ۱۱۱

 victimsupport.org.uk یتبه وبسا

 .یدمراجعه کن
 

 گرنفل یاقدام اسالم واحد
 ی. براکند یارائه م یشتریخدمات ب

 یمیلبا ا یشترکسب اطالعات ب
info@gmru.co.uk یریدتماس بگ. 

 

در مرکز امداد  توانید یم ینهمچن شما
 یو روان یگرنفل، خدمات جسم

کسب اطالعات  ی. برایددار یافتدر
 ۲۳۱ ۱۳۳با شماره تلفن  یشترب

 .یریدتماس بگ ۰۷۷۱۲

 

 آخرین اخبار اسکان

 واک برج گرنفل و خیابان گرنفل

 

 ۳۰۷های جدید برای ساکنین تخصیص داده و تاکنون  میلیون پوند برای یافتن خانه ۲۳۵

کنیم تا  ها دعوت می ایم.ما از خانواده ها تامین کرده واحد مسکونی را برای خانواده

های موجود در وبسایت هوم کانکشنز  خواهند ببینند از بین خانه هایی را که می خانه

(Home Connectionsما انتخ )های موقتی  هایی که فعال در اقامتگاه اب کنند. خانواده

که توسط شورا یا همکارانش تامین شده، این امکان را هم دارند که در  کنند زندگی می

هایی که  های موقتی را بطور دائمی استفاده کنند. برای خانواده صورت تمایل این خانه

موقتی نقل مکان کنند، کمک های  ها اقامت داشته و مایل هستند به خانه در هتل

کنیم تا مسکنی را از بازار آزاد استیجاری تهیه کنند. در تامین اسباب و اثاثیه،  می

سرویس خواب، سرویس غذاخوری، یخچال و فریزر و امثال اینها، و سایر امکانات کمک 

 کنیم. می

 رتعداد کل خانوا ۲۰۷

 

۸۸ 

خانوادهای 

مستقر در 

مسکن 

 اضطراری

۱۱۹ 

خانوارهایی که در 

مسکن مستقر 

 اند شده

 ۶۱موقتی  

 ۵۸  دائمی

 

۵۷ 

پیشنهادهای 

مسکن پذیرفته 

 شده

 ۷موقتی  

 ۵۰ دائمی

 معتبر است. ۲۰۱۸فوریه  ۸صحت این آمار در 

طرح جدید حمایت از ساکنین در 
 برابر الکل و مواد مخدر

برای هر شخصی در بارو که در فاجعه گرنفل 
آسیبٔ یده است برنامه رایگان و محرمانه حمایتی 
در برابر مواد مخدر و الکل به اجرا گذاشته شده 
است که شامل یک خط تلفن و یک سرویس 

 Acorn Hall, 1 Eastحضوری است که در نشانی 
Row, W10 5AW .واقع شده است 

 
 

توانید با تماس با پرسنل حمایتی ما  صحبت کنید، می اگر مایل هستید با کسی

 northken@DAWSLondon.orgایمیل  یا ۰۷۸۵۰ ۷۷۳۶۹۶ از طریق تلفن
شب  ۸صبح تا  ۹خدمات تلفنی از ساعت  خدمات حمایتی تخصصی دریافت کنید.

 روزهای دوشنبه تا جمعه در اختیار شما است.
اده خدمت است و روزهای هفت روز هفته آم Acorn Hallخدمات حضوری در 

 دوشنبه و چهارشنبه ساعات بیشتری باز است:
 

 شب ۸صبح تا  ۹:۳۰روزهای دوشنبه و چهارشنبه: 
 عصر ۵صبح تا  ۹:۳۰شنبه و جمعه:  شنبه، پنج روزهای سه

 عصر ۵بعدازظهر تا  ۲شنبه و یکشنبه: روزهای 

 توانیم خبرنامه حمایت از گرنفل را بهبود بخشیم چطور می

 یرا برا یناز ساکن یافتیدر یخبرنامه بازخوردها ینا
 .بکار گرفته است ی،و طراح یبهبود محتو

 یبه نشان ید،خبرنامه دار ینمقاله در ا یبرا ای یدها اگر
CommsTeam@rbkc.gov.uk یدبفرست یمیلا. 

خبرنامه را  ینو ا یدمشترک ما شو توانید یاکنون م
: یدثبت نام کن یرز یدر نشان یدکن یافتدر یمیلبا ا

grenfellsupport.org.uk/newsletters 

 

 


