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تعهد بلندمدت به ساکنین در استراتژی بازسازی گرنفل
استراتژی بازسازی گرنفل ،که در
تعامل با مردم محل تهیه شده،
چهارشنبه  ۹ژانویه در جلسه رهبری
شورا (کانسل) مورد بحث و بررسی
قرار خواهد گرفت.
این استراتژی برنامههای شورا را برای
انجام تعهداتی که شورا پارسال به
مردم کنزینگتون شمالی داده است
تعیین میکند.
این تعهدات سه هدف اصلی را برای
یازسازی معین کرده که عبارتند از:
حمایت از بازماندگان و کسانی که در
اثر فاجعه داغدار شدند ،زندگی آنها را
از نو بسازد ،و تسهیل فرایند بازسازی
تحت هدایت جامعه برای تعداد
بیشتری از مردم ،و کمک به همه
آسیبدیدگان فاجعه گرنفل تا روی پای
خود بایستند .مجموعه کامل این
تعهدات را میتوانید در وبسایت شورا
به نشانی  www.rbkc.gov.ukبیابید.
از ماه ژوئیه ،شورا روی طراحی
مشترک برنامهای کار کرده تا به
داغداران و بازماندگان فاجعه خدمات
احتصاصی برای تامین نیازهای آنها هم
در حال حاضر و هم در آینده ارائه کند.
این سویس خدماتی اختصاصی بعنوان
گانون تماس ساکنینی خواهد بود که
بیشترین آسیب را از فاجعه گرنفل
داستهاند.
فعال این خدمات بطور آزمایشی

راهاندازی شده و قرار است مجموعه
کال خدمات از ماه آوریل  ۲۰۱۹ارائه
شود.
گفتگوهایی که پائیز اخیر با مردم محل
درباره "ساختن جوامع قدرتمندتر"
انجام شد  ۱۰ایده برتر را که مردم
مایلند آنها را در قالب خدمات حمایتی
جاری برای کل محل داشته باشند
تعیین کرد.
شورا هفت کارگاه و  ۱۴جلسه دیدار
عمومی برگزار کرد که  ٣۰۰نفر در آنها
شرکت کردند .در ضمن یک وبسایت
احتصاصی هم راهانداخت که در کل به
کسب  ۸۴۴پیشنهاد انجامید .ساکنین
میتوانستند پیشنهاداتی را که برای
مردم محل مهمتر هستند انتخاب کنند.
استراتژی بازسازی نحوه اجرای این
برنامهها با همکاری مردم محل را
تعیین میکند.
در ضمن یک برنامه اجتماعی هم برای
محله برج اجرا خواهد شد تا تضمین
شود که شورا بر توانمندیها و
استعدادهای مردم محل تکیه میکند
که شامل یک برنامه رهبری/توسعه
اجتماعی ،یک صندوق وام برای
سازمانهای محلی ،و برنامههایی برای
ساخت فضاهای عمومی میباشد.
کل استراتژی و نحوه اجرای آن را
میتوانید در وبسایت شورا به نشانی
 bit.ly/2ViyMGIمطالعه کنید.
اکنون کرو مجددا طبق ساعات
کاری عادی خود دایر است.
دوشنبه تا جمعه ١۰ :صبح تا  ۸شب
شنبه و یکشنبه ١١ :صبح تا  ۶عصر

در این شماره:
 ۲برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در مرکز اجتماعی The
Curve
 ۳گزینههای بیشتر با برنامه
اسکان جدید
 ۳گردهمایی زنان شاغل
محلی در کرو
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴گزارش پیشرفت اسکان
مجدد
 ۴آزمایش قبل از خرید –
فضای کاری رایگان در
کنزینگتون شمالی
 ۴دفتر مشاوره شهروند
کنزینگتون و چلسی
 ۴خدمات احساسی و عاطفی
شبانه

ضیافت عید در کرو
استقبال گستردهای از ضیافت
عید که روز  ۲۲دسامبر در جشن
کریسمس کر برگزار شد بع عمل
آمد.
گروه محلی "کیدز آن ِد گرین"
( )Kids on the Greenبا
مجموعهای از برنامههای جالب از
جمله بابانوئلی که بریک
میرقصید نوجوانان را سرگرم کرد.
مردم محل هم غذایی را که تهیه
کرده بودند با خود آوردند تا در کنار
سایر هدایای و کاالهای موجود با
همه به اشتراک بگذارند.
طیفی گسترده و متنوعی از
غذاهای مختلف از غذای سنتی
کریسمس گرفته تا غذاهای ناحیه
کارائیب و عربی و فلیپینی موجود
بود.
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برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  ۷ژانویه

جمعه  ١١ژانویه

 ١۰:۳۰صبح تا  ١۲:۳۰ظهر – کالس
کامپیوتر برای مبتدیان توسط نوا ( )NOVAبا
امکان اخذ مدرک (حضور آزاد)
 ١۲:۳۰ظهر تا  ۲:۳۰بعدازظهر – کارگاه
کاریابی توسط نوا ( )NOVAو کمک در
جستجوی اینترنتی کار (حضور آزاد)
 ۵تا  ۷عصر – کلوب تکالیف منزل برای
سنین  ۱۱تا  ۱۸سال توسط مربی مجرب
(حضور آزاد)
 ۶تا  ۸شب – مهارتهای کاربردی انگلیسی
توسط نوا ( ) NOVAبرای رزرو جا با شماره
تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸٣۶با کریسی در کرو
تماس بگیرید (الزامی).
 ۶:۳۰تا  ۷:۳۰عصر – کالس زومبا توسط
پائوال برای  ۱۸سال به باال (حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ٣۰:۹ :صبح تا ۱۲
ظهر و  ۱۲:٣۰ظهر تا  ٣بعدازظهر

 ١١صبح تا  ١۲ظهر – زومبینی،
زومبا برای کودکان (حضور آزاد)
 ۴تا  ۴:٣۰عصر – آموزش تکواندو ،هنر
دفاع شخصی کره ای ،برای کودکان ۴
تا  ۶ساله (حضور آزاد)
 ۴:۳۰تا  ۵:۳۰عصر – آموزش
تکواندو ،هنر دفاع شخصی کرهای،
برای مبتدیان ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله
(حضور آزاد)
 ۵:۳۰تا  ۶:۳۰عصر – آموزش
تکواندو ،هنر دفاع شخصی کرهای،
برای سطح متوسط ،کودکان  ۶تا ۱۲
ساله (حضور آزاد)
 ۶:۳۰عصر تا  ۸شب – آموزش
تکواندو ،هنر دفاع شخصی کرهای،
برای نوجوانان و جوانان  ۱٣سال به باال
(حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا
 ۱۲ظهر و  ۱۲:٣۰ظهر تا  ۵بعدازظهر

سهشنبه  ۸ژانویه
 ١۰صبح تا  ۳بعدازظهر  -کلوب خیاطی
فوزیه –خیاطی ،رفو و بافندگی – شرکت
برای همه آزاد است.
 ١۰:۳۰صبح تا  ١۲:۳۰ظهر – کالس
کامپیوتر برای مبتدیان توسط نوا ( )NOVAبا
امکان اخذ مدرک (حضور آزاد)
 ۴تا  ۵عصر – گروه مطالعه مشترک برای
کودکان و بزرگساالن .برای کسب اطالعات
بیشتر با شماره تلفن  ۰۷۴۸٣ ۹۷۲۰۲۰یا
ایمیل  erincarlstrom@thereader.org.ukبا
ارین تماس بگیرید .برای همه سطوح.
محل نگهداری از کودکان ۹:٣۰ :تا ۱۱:٣۰
صبح و  ۱۲:٣۰ظهر تا  ٣بعدازظهر

چهارشنبه  ۹ژانویه
 ١۰صبح تا  ١۲ظهر – صبح قهوه در
کرو – رایگان و آزاد برای همه برای
نوشیدن قهوه و گفتگو
 ١۰:۳۰صبح تا  ١۲:۳۰ظهر – کارگاه
رزومه نویسی توسط جاسمین از نوا
( . )NOVAمناسب همه سنین (حضور
آزاد)
 ١:١۵تا  ۳:١۵بعدازظهر – جلسه
حمایتی الکل و مواد مخدر (حضور آزاد)
 ۴تا  ۷عصر – گروه دختران نوجوان
برای سنین  ۱٣سال به باال توسط لورا.
بهبود بهداشت و سالمت عاطفی و
احساسی.
 ۶تا  ۸عصر – مهارتهای کاربردی در
انگلیسی توسط نوا ( .)NOVAبرای رزرو
جا با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸٣۶با
کریسی تماس بگیرید( .الزامی)
 ۶تا  ۷عصر – کالس آزاد سالسای
کوبایی برای مبتدیان و متوسط ها
(حضور آزاد)
 ۷تا  ۸عصر – کالس آزاد سالسای
کوبایی برای متوسط ها و پیشرفتهها
(حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا
 ۱۲:٣۰ظهر و  ۱تا  ۵بعدازظهر

پنجشنبه  ١۰ژانویه

شنبه  ١۲ژانویه
 ۳۰:۲تا  ۳۰:۳بعدازظهر – کالس
رایگان سالسای کوبا برای مبتدیان و
متوسط ها (حضور آزاد)
 ۳۰:۳تا  ۳۰:۴بعدازظهر – کالس
رایگان سالسای کوبا برای متوسطها و
پیشرفته ها (حضور آزاد)

یکشنبه  ١۳ژانویه
 ١١صبح تا  ١۲ظهر –آموزش تکواندو
برای مبتدیان ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله
(حضور آزاد)
 ١۲ظهر تا  ١بعدازظهر – آموزش
تکواندو برای پیشرفته ها ،کودکان  ۶تا
 ۱۲ساله (حضور آزاد)
 ١تا  ۳۰:۲بعدازظهر – آموزش
تکواندو ،هنر دفاع شخصی کرهای،
برای نوجوانان و جوانان  ۱٣سال به باال
(حضور آزاد)

 ١۰صبح تا  ۴عصر – گروه اسکان
کلریون – جلسات کاریابی برای عموم
 کمک و راهنمایی در مورد تهیه رزومهو درخواست کار (حضور آزاد)
 ۲تا  ۶بعدازظهر – میز وزارت کشور
(هوم آفیس) امور پاسپورت و مهاجرت
(حضور آزاد)
 ۳تا  ۵بعدازظهر – برنامه وان دیجیتال
(  ) One Digitalدر کرو .آموزش نحوه
دسترسی و استفاده از اینترنت.
مناسب هر کس با هر توانمندی (حضور
آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا
 ۱:٣۰بعدازظهر و  ۲تا  ٣بعدازظهر

برای رزرو جا در محل نگهداری اطفال کرو با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۶٣و یا ایمیل thecurve@rbkc.gov.uk
تماس بگیرید.

The Curve Community Centre, 10 Bard Road, W10 6TP
برای بعضی از جلسات باید از قبل جا رزرو نمایید تا جای شما تضمین شود .لذا به نشانی  thecurve@rbkc.gov.ukایمیل
بفرستید و پاسخ رزرو خود را با ایمیل دریافت کنید.
برای لیست کامل رویدادها به وبسایت  grenfellsupport.org.uk/thecurve/eventsمراجعه کنید.
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ساعات کار بیسالین در ایام کریسمس و سال نو
قرار است برنامه جدید اسکان در
جلسه رهبری شورا در از ساعت
 ٣۰:۶عصر روز چهارشنبه  ۹ژانویه در
تاالر شهر کنزینگتون مورد بحث قرار
گیرد که به ساکنین محله النکاستر
غرب و براملی هاوس گزینههای
بیشتری در رابطه با انتخاب محل
زندگی ارائه کند.
برنامه اجاره محلی امکان میدهد تا
خانههای خالی موجود در محله
النکاستر غرب و براملی هاوس ابتدا
به ساکنین فعلی این محلها که نیاز
دارند به منزل مناسبتری نقل مکان
کنند و مایل به اینکار هستند و
میخواهند در همین محل بمانند
عرضه شود.

در روند مشاوره برای برنامه اجاره
مسکن در محل مشتمل بر کارگاهها
و نظرسنجیها ،بیش از  ۷۰پیشنهاد
از طرف ساکنین دریافت شد که در
شکلگیری این برنامه نقشی
اساسی داشت .اکثریت کسانی که
در این مشاوره شرکت کردند موافق
اجرای این طرح بودند و  ۸۱درصد از
آنها حمایتشان را از این طرح اعالم
کردند .هفت درصد مخالف بودند و ۱۱
درصد هم رای ممتنع داشتند.
خانههای خالی که در قالب این
برنامه اجاره واگذار خواهند شد قبل از
واگذاری کیفیت آنها به حد استاندارد
ایمنی ارتقا داده خواهد شد .بدین
معنی که همه خانهها بالفاصله

واگذار نخواهد شد .قبل از اینکه این
خانهها آگهی شوند کارهای بازسازی
آنها انجام خواهد شد.
انتظار میرود برنامه جدید تا آخر ماه
ژانویه  ۲۰۱۹به اجرا درآید.

کاشیکاری یادمان گرنفل به نیمه رسید
هنوز هم برای تهیه بلیط شرکت در
برنامه رایگان ِمیک ایت یور بیزینِس
( )Make It Your Businessکه ساعت
 ۶عصر پنجشنبه  ۱۷ژانویه در کرو به
نشانی The Curve, 10 Bard Road,
 W10 6TPبرگزار خواهد شد فرصت
هست .این برنامه باعث اتحاد زنان
کنزینگتون شمالی و اطراف میشود و
به آنها کمک میکند تا ،بعنوان زنان
کسب و کار در آینده ،توان بالقوه خود
را محقق کنند.
اگر ایدهای برای کسب و کار دارید و
میخواهید درباره آن گفتگو کنید یا اگر

صاحب کسب و کاری هستید اما برای
توسعه آن نیاز به راهنمایی دارید ،در
این برنامه شرکت کرده و در محیطی
خودمانی درباره آن بحث کنید.
پانلی از زنان کارآفرین درباره تجربه
خود صحبت کرده و نصایح دست اول و
ارزشمندی را برای کمک به توسعه
کسب و کار شما عرضه خواهند کرد.
برای کسب اطالعات بیشتر و تهیه تا
بلیط شرکت در این برنامه به صفحه
ایونت برایت
این رویداد در وبسایت
ِ
نشانی
به
()Eventbrite
 bit.ly/2GVrxS5مراجعه کنید.

اگر درباره این برنامه سواالت دیگری
داشته باشید یا مایل هستید برای
شرکت در پانل برنامه داوطلب شوید یا
کسی را معرفی کنید لطفا با
سازمانددهنده برنامه ،ویرجینیا
کراسبی ( )Virginia Crosbieبه
نشانی ایمیل
hello@makeityourbusiness.co.uk
تماس بگیرید.
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خدمات حمایتی موجود

گزارش پیشرفت اسکان مجدد برج

افرادی که میخواهند با پلیس در رابطه با تحقیقات آتشسوزی
صحبت کنند لطفا با شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۲۰١ ۲۴۲۶با پلیس
متروپولیتان تماس بگیرند.

گرنفل و خیابان گرنفلواک
ارقام این جدول مربوط به  ٣ژانویه  ۲۰۱۹هست.

شماره تماسهای مهم
سرویس تحقیق و تفحص گرنفل :یک دفتر واحد برای
مشاوره ،حمایت ،و راهنمایی درباره گرنفل .اطالعات بیشتر
در وبسایت  grenfellsupport.org.uk/grenfell-enquiriesو یا
شماره تلفن ۰۲۰ ۷۷۴۵ ۶۴۱۴
موسسه کروز برای مراقبت از داغدیدگان :با شماره
تلفن رایگان  ۰۸۰۸ ۸۰۸ ۱۶۷۷تماس گرفته یا به نشانی
 helpline@cruse.org.ukایمیل بفرستید.
ظاین مرکز روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ۹:٣۰صبح تا ۵
عصر دایر است .در روزهای سه شنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه
تا ساعت  ۸شب دایر است.
سواالت مربوط به صدور پاسپورت المثنی ،ویزا و
مهاجرت بریتانیا :لطفا با تلفن مشاوره  ۲۴ساعته ۲۸۳۲
 ۰۳۰۰ ۳۰۳تماس بگیرید.
کیفیت هوا و مواجهه با دود :اگر نگران بروز عالیم
بیماریهای مرتبط با آلودگی هوا هستید به پزشک مراجعه
کرده و بگوئید که به گرنفل مربوط است .آنها میتوانند شما را
به خدمات مناسب معرفی کنند.
خدمات اسکان :هر سوالی در مورد اسکان دارید یا نیاز
دارید مامور اسکان خود را بشناسید لطفا با شماره تلفن ١١١
 ۰۸۰۰ ١۳۷و یا  ۰۲۰ ۷۳۶١ ۳۰۰۸تماس بگیرید.
کمک به قربانیان :در  ۲۴ساعت شبانه روز با تلفن خدمات
حمایتی عاطفی و بالینی برای آسیبدیدگان ١۶۸۹ ١١١
 ۰۸۰۸تماس گرفته و یا به وبسایت victimsupport.org.uk
مراجعه کنید.
شما همچنین میتوانید در مرکز اجتماعی ،The Curve
خدمات بالینی و عاطفی دریافت دارید .برای کسب اطالعات
بیشتر با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲١ ۹۸۳۶تماس بگیرید.
خدمات بهداشت روانی یانگمایندز (:)YoungMinds
اگر جوانی دچار ناراحتی اعصاب و روان هستید عبارت
 YoungMindsرا با پیام کوتاه ( )SMSبه شماره ۸۵۲۵۸
بفرستید.

خدمات بهداشت و سالمت گرنفل سرویسی رایگان و
محرمانه از طرف اناچاس برای آسیبدیدگان برج
گرنفل است .از طریق وبسایت
 grenfellwellbeing.comخودتان را معرفی کنید.
در صورت نیاز فوری ،با پزشک خانواده خود (جیپی)
تماس یا به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه کنید .در
وضعیت اضطراری با شماره  ۹۹۹تماس بگیرید.

جلسات آینده -

تعداد کل خانوارها

در مسکن موقتی

در مسکن دارای
خدمات

۲۰۱

۲۱

۸

خانوارهای مستقر در
هتل

خانوارهای مستقر نزد
دوستان و آشنایان

خانوارهای مستقر در
مسکن دایمی

۵

۱

۱۶۶

آزمایش قبل از خرید – فضای کاری رایگان در
کنزینگتون شمالی
سنتر
پورت ِبلو بیزینس ِ
()Portobello Business Centre
در رویداد نامبر ای ِلون ()No 11
خود به مدت سه هفته در ماه
ژانویه میز کار مجانی ارائه
میکند .این رویداد که از
دوشنبه  ۷ژانویه تا پنجشنبه ٣۱
ژانویه برگزار میشود میزهای
کار منعطف به همراه اتاقهای
جلسه ،وایفای و آشپزخانهای
مملو از چای و قهوه ارائه
میشود .اعضای پورت ِبلو بیزینس
سنتر هم برای ارائه مشاوره و
ِ

راهنمایی در دسترس هستند.
سنتر در Office 6
پورت ِبلو بیزینس ِ
& 7, Canalside House, 383
Ladbroke Grove, W10 5AA
واقع است .اگر عالقمند به
درخواست یک میز رایگان یا
کسب اطالعات بیشتر هستید
با نشانی ایمیل
 info@pbc.co.ukیا شماره تلفن
 ۰۲۰ ۷۴۶۰ ۵۰۵۰تماس بگیرید.
چون میزها به ترتیب تقاضا واگذار
خواهند شد ،لطفا برای تماس
تاخیر نکنید.

دفتر مشاوره شهروند کنزینگتون و چلسی
دفتر مشاوره شهروند (سیتیزن اَدوایس ()Citizens Advice Bureau
کنزینگتون و چلسی مشاوره و راهنمایی رایگان ،محرمانه و بیطرفانه
درباره مدیریت بدهیها به کسانی که ساکن در باروی کنزینکتون و
چلسی زندگی ،کار یا تحصیل میکنند ارائه میکند.برای کسب
اطالعات بیشتر به وبسایت آنها به نشانی
 kensingtonandchelseacab.org.ukیا به نزدیکترین دفترشان مراجعه
نمائید.

حضور ساکنین آزاد است.

گروه رهبری:

چهارشنبه  ۹ژانویه  ۶:٣۰عصر ،تاالر
شهر کنزینگتون

کمیته تحقیق بازیابی
کل شورا:
تاالر
عصر،
۶:٣۰
ژانویه
۲٣
چهارشنبه
گرنفل:چهارشنبه  ۶فوریه  ۶:٣۰عصر،
شهر کنزینگتون

تاالر شهر کنزینگتون

خدمات احساسی و عاطفی شبانه
گروه سیار اناچاس خدمات کلین یکی هدفمندتری را برای کسانی که حس میکنند نیاز به خدمات شبانه فوری دارند ارایه میکند ،شامل یک
سرویس تلفنی اختصاصی خدمات بهداشت روانی در طول شب و در مواردی شامل مراجعه به منزل افراد ،در صورت نیاز ،هم خواهد شد.
در صورتیکه نیاز دارید با کسی صحبت کنید میتوانید هفت روز هفته از  ۱۰شب تا  ۷صبح روز بعد با شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۴٣۹٣با گروه سیار
اناچاس تماس بگیرید.

این خبرنامه به زبانهای انگلیسی و عربی هم قابل تهیه است .برای دریافت مرتب آخرین اخبار لطفا ما را دنبال کنید:
grenfellresponse.org.uk
facebook.com/grenfellsupport
@grenfellsupport
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