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طرحهای فرایند رایگیری برای
کمیسیون یادبود
طی ماه فوریه ،وزارت مسکن،
جوامع ،و شهرداریها ()MHCLG
نظرات افراد داغدار و بازماندگان
فاجعه گرنفل و ساکنین النکاستر
غرب را در مورد طرحهایش برای
رای دادن بمنظور انتخاب نمایندگان
جوامع در کمیسیون یادبود را جویا
خواهد شد.
دولت از اهمیت این امر برای مردم
آگاه است و لذا تالش خواهد کرد
فرایند تشکیل کمیسیون جامع بوده
و همه اعضای جامعه را در بر گیرد.
مهم است که این فرایند شفاف و
عادالنه باشد.
کمیسیون یادبود متشکل از ۱۰
نماینده ،شامل داغداران،
بازماندگان ،و ساکنین النکاستر
غرب بوده و طرحی برای کاربری
بلندمدت محوطه برج در آینده ،از

جمله شکل و اندازه بنای یادبودی
که بعدا ساخته خواهد شد ،تهیه
خواهد کرد .طرح بنای یادبود به
مقررات جاری طراحی منوط خواهد
بود.
وزارت مسکن ،جوامع ،و شهرداریها
تا آخر ماه فوریه در مورد طرحهایش
نظرخواهی خواهد کرد قبل از اینکه
در آغاز ماه مارس  ۲۰۱۹رایگیری
شروع شود .لطفا در هفتههای آتی
منتظر دریافت نامهها و بروشورهای
مربوط به کمیسیون یادبود باشید.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر
درباره کمیسیون یادبود ،لطفا با
ایمیل
 GTMCSecretariat@communities.gov.ukیا
شماره تلفن ٠۳٠۳ ۴۴۴ ۴۳۸١
تماس بگیرید.

در این شماره:
 ۲برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در مرکز اجتماعی The
Curve
 ۳اعطای جایزه ایونینگ
استاندارد به آکادمی آلدریج
کنزینگتون
 ۳تداوم فعالیتهای حمایت از
گرنفل در کانال ۴
 ۳یادگیری نحوه پخت غذاهای
خوشمزه و سالم
 ۳گامی نو در کاریابی
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴گزارش پیشرفت اسکان
مجدد
 ۴درخواست ساکنین برای
ارجاع نامهها
 ۴راهنمایی رایگان و محرمانه
مالی

راهاندازی اخبار کنزینگتون شمالی
اواخر همین ماه ،ساکنین کنزینگتون
شمالی منتظر نشریه جدید اخبار
کنزینگتون شمالی باشند.
در پاسخ به نظرات ساکنین ،شورا
(کانسل) این نشریه کامال جدید را
منتشر میکند و نسخههای آن را
هر ماه بین خانههای کنزینگتون
شمالی توزیع خواهد کرد.
در جریان گفتگوهای "ساخت جوامع
قویتر" سال قبل ،دریافتبم که
ساکنین مایلند اطالعات بیشتری
درباره آنچه که در محل اتفاق
میافتد دریافت کنند.
ما با همکاری گروههای اجتماعی
سعی داریم بهترین محتوی را برای
ارائه آخرین اخبار درباره مردم ،مکانها
و فعالیتهای محلی پیدا کنیم.
این بدین معنی است که هفته آینده
آخرین شماره خبرنامه حمایت از
گرنفل منتشر خواهد شد .با این
وجود هنوز هم قادر خواهید بود از

طریق وبسایت باروی سلطنتی
کنزینگتون و چلسی به نشانی
 www.rbkc.gov.ukبه تمامی
نسخههای پیشین آن دسترسی
داشته باشید.
ما با افراد داغدیده و بازماندگان
فاجعه در تماس خواهیم بود تا
خبرنامهای اختصاصی برای ارائه
اخبار مورد نیاز آنها تهیه کنیم.
بعد از پایان ماه فوریه دیگر وبسایت
حمایت از گرنفل را بروز رسانی
نخواهیم کرد .همه مطالب مربوطه،
از آن وبسایت به بخشی اختصاصی
در وبسایت شورا تحت عنوان
بازسازی گرنفل منتقل خواهد شد.
در ضمن شاهد تغییراتی هم در
خروجی رسانهای ما در شبکههای
اجتماعی خواهید بود .در عین حال
آخرین اخبار مربوط به گرنفل را از این
طریق منتشر خواهیم کرد.

هفته آینده ،لینکهای مربوط به بخش
اختصاصی بازسازی گرنفل ذر
وبسایت شورا را در همین خبرنامه
اعالم خواهیم کرد.
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اخبار حمایت از گرنفل

برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  ١۸فوریه
 ۳٠:١٠صبح تا  ۳٠:١بعدازظهر – گروه
و
کودکان
مشترک برای
مطالعه
بزرگساالن .برای کسب اطالعات بیشتر
با شماره تلفن  ۰۷۴۸۳ ۹۷۲۰۲۰یا
ایمیل
ایمیل
نشانی
با
erincarlstrom@thereader.org.uk
ارین تماس بگیرید .برای همه سطوح.
(حضور آزاد)
 ١۲ظهر تا  ۴بعدازظهر – کافه
موسیقی به همراه آموس .با شرکت در
این جلسه وجهه خالق خود را رها کنید.
ترانه ای بسرائید و استعدادتان را بروز
دهید( .حضور آزاد)
 ١تا  ۳بعدازظهر – کالس آزاد پیتزاپزی
توسط پَریش .حضور برای همه آزاد
است :والدین و فرزندان
 ۵تا  ٧بعدازظهر – تزئین کیک توسط
ژانت .حضور برای همه آزاد است :والدین
و فرزندان
 ۶:۳٠تا  ٧:۳٠عصر – کالس زومبا
توسط پائوال برای  ۱۸سال به باال (حضور
آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۳۰:۹ :صبح تا
 ۱۲ظهر و  ۱۲:۳۰ظهر تا  ۳بعدازظهر

 ۳٠:۲تا  ۳٠:۳بعدازظهر – کارگاه حضور
آزاد باغبانی .حضور برای همه آزاد است:
والدین و فرزندان
 ۴تا  ۵عصر – گروه مطالعه مشترک برای
کودکان و بزرگساالن .برای کسب اطالعات
بیشتر با شماره تلفن  ۰۷۴۸۳ ۹۷۲۰۲۰یا
ایمیل
ایمیل
نشانی
 erincarlstrom@thereader.org.ukبا ارین
تماس بگیرید .برای همه سطوح( .حضور
آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۹:۳۰ :تا ۱۱:۳۰
صبح و  ۱۲:۳۰ظهر تا  ۳بعدازظهر

چهارشنبه  ۲٠فوریه
 ١٠صبح تا  ١۲ظهر – جلسات مینی
تنیس (پینگ پونگ) برای کودکان پنج تا ۱۰
ساله .از یک مربی حرفه ای مهارتهای
جدید را یاد گرفته و تمرین کنید .برای ثبت
نام نام ،تاریخ تولد و شماره تماس والدین
کودک را به نشانی phil.kemp@gll.org
ایمیل کنید.
 ١٠:۳٠صبح تا  ١۲:۳٠ظهر – هنر و
کاردستی حضور آزاد توسط ژانت .با
شرکت در این جلسه خالقیت خود را
شعله ور کنید .حضور برای همه آزاد است:
والدین و فرزندان
 ۵تا  ٧عصر –ساخت محصوالت زیبایی
طبیعی .حضور برای همه آزاد است:
والدین و فرزندان
 ۶تا  ٧عصر – کالس آزاد سالسای
کوبایی برای مبتدیان و متوسطها (حضور
آزاد)
 ٧تا  ۸عصر – کالس آزاد سالسای
کوبایی برای متوسط ها و پیشرفتهها
(حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا
 ۱۲:۳۰ظهر و  ۱تا  ۵بعدازظهر

پنجشنبه  ۲١فوریه

جمعه  ۲۲فوریه
 ١٠تا  ۴۵:١٠صبح – زومبا توسط پائوال
صرفا برای زنان  ۱۸سال به باال (حضور
آزاد)
 ١١صبح تا  ١۲ظهر – زومبینی ،زومبا
برای کودکان (حضور آزاد)
 ۳٠:١۲ظهر تا  ۲بعدازظهر – برنامه
ورزشی مفرح و انرژی زا توسط جیمز و
آموس .برای کودکان شش تا  ۱۲ساله.
(حضور آزاد)
 ۴تا  ۴:۳٠عصر – آموزش تکواندو ،هنر
دفاع شخصی کره ای ،برای کودکان ۴
تا  ۶ساله (حضور آزاد)
 ۴:۳٠تا  ۵:۳٠عصر – آموزش تکواندو،
برای
هنر دفاع شخصی کره ای،
مبتدیان ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله (حضور
آزاد)
 ۵:۳٠تا  ۶:۳٠عصر – آموزش تکواندو،
هنر دفاع شخصی کره ای ،برای سطح
متوسط ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله (حضور
آزاد)
– آموزش
 ۶:۳٠عصر تا  ۸شب
تکواندو ،هنر دفاع شخصی کرهای،
برای نوجوانان و جوانان  ۱۳سال به باال
(حضور آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا
 ۱۲ظهر و  ۱۲:۳۰ظهر تا  ۵بعدازظهر

شنبه  ۲۳فوریه
 ١١صبح تا  ١۲ظهر –آکادمی منهود
( .)Manhoodکالس آماده سازی پسران
آفریقایی تبار هشت تا  ۱۲سال برای
تقویت مردانگی مثبت (حضور آزاد)
 ۳٠:۲تا  ۳٠:۳بعدازظهر – کالس
رایگان سالسای کوبا برای مبتدیان و
متوسط ها (حضور آزاد)
 ۳٠:۳تا  ۳٠:۴بعدازظهر – کالس
رایگان سالسای کوبا برای متوسطها و
پیشرفته ها (حضور آزاد)

یکشنبه  ۲۴فوریه

 ١٠صبح تا  ١۲ظهر – برنامه ورزشی
مفرح و انرژی زا توسط جیمز و آموس .برای  ١١صبح تا  ١۲ظهر –آموزش تکواندو
برای مبتدیان ،کودکان  ۶تا  ۱۲ساله
کودکان شش تا  ۱۲ساله( .حضور آزاد)
 ۳٠:١١صبح تا  ۳٠:۲بعدازظهر – جلسه (حضور آزاد)
سهشنبه  ١۹فوریه
آزاد طراحی کیف دستی به همراه ژانت ١١ .صبح تا  ۳بعدازظهر – گالس
مینی
جلسات
 ١٠صبح تا  ١۲ظهر –
در این جلسه کیف مد روز خودتان را تقویتی برای کی استیج  ۳و کی استیج
تنیس (پینگ پونگ) برای کودکان پنج تا طراحی کنید .حضور برای همه آزاد است ۴ :توسط توربو تیوتورز ( )Turbo Tutors
(حضور آزاد)
 ۱۰ساله .از یک مربی حرفه ای والدین و فرزندان
مهارتهای جدید را یاد گرفته و تمرین  ۳٠:١۲ظهر تا  ۳٠:۲بعدازظهر – برنامه
١
تا
ظهر
کنید .برای ثبت نام نام ،تاریخ تولد و ورزشی مفرح و انرژی زا توسط جیمز و ١۲
شماره تماس والدین کودک را به نشانی آموس .برای کودکان شش تا  ۱۲ساله .بعدازظهر – آموزش
 phil.kemp@gll.orgایمیل کنید.
برای
تکواندو
(حضور آزاد)
 ١۲ظهر تا  ۴بعدازظهر – کافه  ۳٠:۲تا  ۳٠:۳بعدازظهر – گروه مطالعه پیشرفتهها ،کودکان
موسیقی به همراه آموس .با شرکت در مشترک برای کودکان و بزرگساالن .برای  ۶تا  ۱۲ساله (حضور
این جلسه وجهه خالق خود را رها کنید .کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن آزاد)
ترانه ای بسرائید و استعدادتان را بروز  ۰۷۴۸۳ ۹۷۲۰۲۰یا نشانی ایمیل ایمیل  ١تا  ۳٠:۲بعدازظهر
دهید( .حضور آزاد)
 erincarlstrom@thereader.org.ukبا ارین – آموزش تکواندو،
و
نوجوانان
تماس بگیرید .برای همه سطوح( .حضور برای
جوانان  ۱۳سال به
آزاد)
محل نگهداری از کودکان ۱۰ :صبح تا  ۱:۳۰باال (حضور آزاد)
بعدازظهر و  ۲تا  ۳بعدازظهر
برای رزرو جا در محل نگهداری اطفال کرو با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۶۳و یا ایمیل  thecurve@rbkc.gov.ukتماس بگیرید.

The Curve Community Centre, 10 Bard Road, W10 6TP
ساعات کار :دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  ۱۰صبح تا  ۸شب ،شنبه و یکشنبه ۱۱ :صبح تا  ۶عصر
برای بعضی از جلسات باید با ارسال ایمیل به  thecurve@rbkc.gov.ukاز قبل جا رزرو نمایید.
برای مشاهده لیست کامل رویدادها به نشانی اینترنتی  grenfellsupport.org.uk/thecurve/eventsمراجعه کنید.
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اخبار حمایت از گرنفل

اعطای جایزه ایونینگ استاندارد به آکادمی آلدریج
کنزینگتون

فعالیتهای
تداوم
در مراسم جوایز مدارس نشریه ایونینگ استاندارد ،آکادمی آلدریج کنزینگتون جایزه حمایت از گرنفل در کانال ۴

دستاوردهای برتر در شرایط بحرانی را کسب کرد.
هدف از این جوایز شناسائی مدارس دولتی لندن است که یا در امتحانات نتایج
عالی کسب کردهاند و یا توانستهاند با وجود شرایط بحرانی ،نتایج چشمگیری
بدست آورند.
به همین مناسبت در روز
چهارشنبه  ۱۳فوریه ،اعلیحضرت
شاهزاده ولز (پرنس چارلز) از این
مدرسه بازدید کرد تا از
دستاوردهای مدرسه تجلیل کند
و تجارب معلمان و دانشآموزان
مدرسه را مستقیما از زبان
خودشان بشنوند.
شاهزاده از بعضی از کالسهای
درس بازدید کرده و هنرنمایی
عدهای از دانشآموزان با استعداد
مدرسه را تماشا کردند.
شورا مراتب تبریک و تهنیت خود
را بخایط این دستاورد بحق تقدیم
مدرسه میکند.

شامگاه دوشنبه ،برنامه دیسپَچز
( )Dispatchesکانال )Channel 4( ۴
نگاهی میاندازد به عکسالعمل
آتشنشانی لندن به فاجعه برج
گرنفل .این برنامه شامل تصاویری
است که در شب حادثه فیلمبرداری
شدهاند و ممکن است برای برخی از
ساکنین محل ناراحت کننده باشد.
اناچاس مرکز و شمالغرب لندن برای
کمک به کسانی که در اثر تماشای
این برنامه یا به هر دلیل دیگر دچار
ناراحتی شده باشند آماده است.
در صورت نیاز به صحبت با کسی با
شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۴۳۹۴با گروه
خارج از مرکز اناچاس گرنفل تماس
بگیرید .همیشه در مواقع اضطراری با
شماره  ۹۹۹تماس بگیرید.

یادگیری نحوه پخت غذاهای گامی نو در کاریابی
خوشمزه و سالم
در صورتیکه مایل باشید رژیم غذایی خود
را بهبود دهید و عذاهای سالمتر و
مغذیتری بپزید چهارشنبهها از ساعت
 ۳۰:۱۲ظهر تا  ۲بعدازظهر در کالس
رایگان خوراک سالم در ونچر سنتر
( )Venture Centreبه نشانی The
Venture Centre, 103a Wornington
 Road, W10 5YBشرکت کنید .در این
کالس توصیههایی درباره تغذیه سالم با
هزینه کم دریافته و میتوانید دستور پخت
غذاها را با همسایگان همفکری که تمایل
به کنترل رژیم غذایی خود دارند به
اشتراک بگذارید.
این جلسات توسط وَند یوکی ( WAND
 )UKارائه شده و برای تمام سنین
مناسب است .ناهار هم به قیمت ۵۰ر۱
پوند برای هر نفر در مرکز فراهم است.
برای کسب اطالعات بیشتر لطفا با
شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۰ ۳۲۳۴تماس
بگیرید.

در نمایشگاه مشاغل پذیرایی و مهمانداری
 ۲۰۱۹شغل مورد عالقه خود را پیدا کنید.
شما اگر دنبال شغلی با ساعات کاری
متغیر هستید یا شغلی ابتدایی یا
حرفهایتر ،مجموعهای از کارفرمایان در این
نمایشگاه هستند که مشاغل مختلفی را
عرضه کردهاند.
این نمایشگاه از ساعت ۱۲ظهر تا ۳۰:۳
بعدازظهر چهارشنبه  ۲۷فوریه در سالن
بزرگ (گریت هال ( ))Great Hallتاالر شهر
کنزینگتون و چلسی به نشانی The Great
Hall of Kensington and Chelsea Town
 Hall, Hornton Street, W8 7NXبرگزار
خواهد شد.
از جمله کارفرمایان حاضر در نمایشگاه
میتوان هتلهایی مانند رویال النکاستر
لَندمارک
،)Royal
(Lancaster
( ،)Landmarkو گروه هایت ()Hyatt Group
اشاره کرد .شرکتهای صنایع غذایی هم
مانند واگاماما ( ،)Wagamamaزیزی
( ،)Zizziو ُ
هول فودز ( )Whole Foodsهم در
نمایشگاه هستند.
نمایشگاههای مشاغل بهترین فرصت برای
افزایش شانس یافتند کارفرمای مورد عالقه
شماست .در ضمن میتوانید در یک محل
خود را به چندین کارفرما عرضه کنید.
برای تضمین حضور خود در نمایشگاه،
همین امروز در ایونت برایت ()Eventbrite
به نشانی  bit.ly/2SRlFy5ثبت نام کنید.
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 ۱۵فوریه ۲۰۱۹

اخبار حمایت از گرنفل

خدمات حمایتی موجود

گزارش پیشرفت اسکان مجدد برج

افرادی که میخواهند با پلیس در رابطه با تحقیقات آتشسوزی
صحبت کنند لطفا با شماره تلفن  ٠۲٠ ۸۲٠١ ۲۴۲۶با پلیس
متروپولیتان تماس بگیرند.

گرنفل و خیابان گرنفلواک
ارقام این جدول مربوط به  ۱۴فوریه  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  ۹:۳۰صبح تا ۵
عصر دایر است .در روزهای سهشنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه
تا ساعت  ۸شب دایر است.
سواالت مربوط به صدور پاسپورت المثنی ،ویزا و
مهاجرت بریتانیا :لطفا با تلفن مشاوره  ۲۴ساعته
 ٠۳٠٠ ۳٠۳ ۲۸۳۲تماس 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
 ٠۸٠٠ ١۳٧ ١١١و یا  ٠۲٠ ٧۳۶١ ۳٠٠۸تماس بگیرید.
کمک به قربانیان :در  ۲۴ساعت شبانه روز با تلفن خدمات
آسیبدیدگان
برای
بالینی
و
عاطفی
حمایتی
 ٠۸٠۸ ١۶۸۹ ١١١تماس گرفته و یا به وبسایت
 victimsupport.org.ukمراجعه کنید.
شما همچنین میتوانید در مرکز اجتماعی ،The Curve
خدمات بالینی و عاطفی دریافت دارید .برای کسب اطالعات
بیشتر با شماره تلفن  ٠۲٠ ٧۲۲١ 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 پزنشک خانواده خود (جیپی)
تماس یا به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه کنید .در
وضعیت اضطراری با شماره  ۹۹۹تماس بگیرید.

جلسات آینده -

حضور ساکنین آزاد است.

گروه رهبری :چهارشنبه  ۲۰فوریه  ۶:۳۰عصر ،تاالر
شهر کنزینگتون
کل شورا :چهارشنبه  ۶مارس  ۳۰:۵عصر ،تاالر شهر
کنزینگتون

تعداد کل خانوارها

در مسکن موقتی

در مسکن دارای
خدمات

۲۰۲

۱۶

۴

خانوارهای مستقر در
هتل

خانوارهای مستقر نزد
دوستان و آشنایان

خانوارهای مستقر در
مسکن دایمی

۳

۱

۱۷۸

درخواست ساکنین برای ارجاع نامهها

از زمان فاجعه گرنفل ،ساکنین سابق برج گرنفل و گذر گرنفل
واک این امکان را داشتند تا نامههایشان به کرو ()Curve
فرستاده شود .از روز چهارشنبه  ۲۷فوریه این گزینه دیگر
مقدور نخواهد بود .الزم است قبل از این تاریخ ،ساکنین
نشانی ارجاع جدیدی برای نامههایشان تعیین کنند .این
سرویس هم رایگان است .در این باره نامهها و بروشورهایی
حاوی اطالعات بیشتر برای ساکنین ارسال شده است.
در صورتیکه ساکنین نشانی جدیدی تعیین نکنند مجبور
خواهند بود نامههایشان شخصا را از مرکز توزیع اداره پست
واقع در Royal Mail West London Delivery Office, 19
 Waxlow Road, NW10 7NUدریافت کنند.
برای کسب اطالعات بیشتر ،با شماره تلفن ۰۲۰ ۷۲۲۱ ۹۸۳۶
یا نشانی ایمیل  thecurve@rbkc.gov.ukبا کرو تماس بگیرید.
عالوه بر این ،میتوانید با تماس با شماره تلفن
 ۰۱۷۵۲ ۳۸۷۰۵۵با اداره پست صحبت کنید.
راهنمایی رایگان و محرمانه مالی

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

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 ۴۳۹۳با 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:
www.grenfellresponse.org.uk
facebook.com/grenfellsupport
@grenfellsupport
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