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اعالم تشکیل کمیسیون یادبود برج گرنفل
قرار است تحت رهبری مردم یک
کمیسیون یادبود تشکیل شود که تا
درباره بهترین و مناسبترین شیوه
گرامیداشت یاد کسانی که در فاجعه
برج گرنفل جانشان را از دست دادند
تصمیم بگیرد.
ایم کمیسیون که تحت رهبری مردم
محل خواهد بود قرار است از نمایندگان
افراد داغدیده ،بازماندگان ،و محله
النکاستر غرب – به همراه مقامات
دولتی مرتبط  -تشکیل شود تا دیدگاه
مردم کنزینگتون شمالی را در طی یک
دوره مشاوره جویا شود.
این کمیسیون طرح پیشنهادی برای
آینده محوطه برج گرنفل را تهیه خواهد
کرد و در مورد نحوه تملک و اداره محل
در آینده
طرح یادمادن برج گرنفل

تصمیم خواهد گرفت.
انتظار میرود کار این کمیسیون حداقل یک
سال طول بکشد که بعد از آن یافتههای
خود را در گزارشی منتشر خواهد کرد .در
طی ماههای آینده ،از مردم محل خواسته
خواهد شد تا نمایندگان خود را برای
عضویت در این کمیسیون نامزد کند .در
ضمن یک نفر بعنوان رئیس مستقل
کمیسیون تعیین خواهد شد.
برای اطالعات درباره کمیسیون لطفا با
ایمیل
GTMCSecretariat@communities.gov.uk
تماس بگیرید.
اعالمیه کامل و اساسنامه کاری
کمیسیون را میتوانید در نشانی اینترنتی
 bit.ly/2Of9Pbqبیابید.

در این شماره:
 ۲برنامهها و فعالیتهای عرضه
شده در مرکز اجتماعی The
Curve
 ۳هدیهای از موزه و یادمان یازده
سپتامبر به جامعه گرنفل
 ۳زبان انگلیسی ،ریاضی و
مهارت کار با رایانه را در مرکز
کلمنت جیمز فرا بگیرید
 ۳اجرای برنامه اجتماعی
وانکمیونیتی در کرو
 ۴خدمات حمایتی موجود
 ۴گزارش پیشرفت اسکان مجدد
 ۴کالس زبان انگلیسی برای
زنان سیاه و اقلیتهای قومی در
کنزینگتون شمالی

تثبیت آکادمی آلدریج کنزینگتون ( )KAAدر ترم جدید
یک هفته از آغاز سال تحصیلی
گذشت و آکادمی آلدریج کنزینگتون،
مانند سایر مدارس در سراسر
کشور ،در حال تثبیت موقعیت خود
در ترم جدید است .و در تالش است
تا مطمئن شود که دانشآموزان
بهترین آموزش ممکن را دریافت
کرده و برای آینده خود آماده
میشوند.
بعد از اینکه آکادمی آلدریج
کنزینگتون یکسال در ساختمانهای
موقتی در خیابان سیلچستر فعالیت
کرد ،مدیر آکادمی ،دیوید بنسون،
گفت" :این یک نرم جدید است و
خیلی خوبه که دوباره به خانه خود
و به محله خود بازگشتهایم .آنجه را
که اتفاق افتاد نمیتوانیم فراموش
کنیم .آن فاجعه ،اکنون دیگر بخشی
از تاریخ و هویت ماست .اما الزاما
امر بدی نیست چرا که میدانیم
روحیه قوی در برای همه ما مفید
است .میخواهیم از یادگیری
دانشآموزانمان مطمئن شویم و در
عین حال به هر شیوه ممکن از آنها
حمایت کنیم".
این آکادمی در کنزینگتون ساخته شد
تا در دل مردم باشد و به فرزندان
کنزینگتون شمالی خدمات داده و
فرصت یادگیری را در اختیارشان قرار
دهد .قبل از افتتاح مدرسه ،بیش از

 50درصد دانشآموزان مقطع راهنمایی
این محل مجبور بودند به یک باروی دیگر
بروند.
پیش از اینکه بعلت فاجعه برج گرنفل،
آکادمی به ساختمان موقتی انتقال یابد
از محل آکادمی برای انجام دیدارها و
رویدادهای مختلف استفاده میشد.
استفاده مردم محل از محل آکادمی
دوباره با برگزاری کالسهای بدنسازی،
بدمینتون ،کلوپ بسکتبال و یک مدرسه
زبان عربی در خارج از ساعات کار
مدرسه شروع شده است .آخر این
هفته سه گروه مرتبط با کلیسا برگزاری
گردهمایی در آکادمی را دوباره شروع
خواهند کرد همانطور که قبال انجام
میدادند.

دیوید بنسون اضافه کرد" :ما باید کماکان
به آینده بنگریم و هر کاری از دستمان
برآید برای دانشآموزانمان انجام دهیم.
همه پرسنل آکادمی آلدریج کنزینگتون
متعهد هستند بهترین سطح آموزش را در
اختیار دانشآموزان قرار دهند .از زمان
تاسیس آکادمی ،این اولین سالی است
که همه سالهای تحصیلی را در مدرسه
داریم و اولین سری دانشآموزانمان
امسال امتحان جیسیاسائی ()GCSE
خواهند داد .امید است آنها بتوانند از
دانشآموزان پیشدانشگاهی ( sixth
 )formما و دستاوردهای امسالشان
اعتماد بنفس بگیرند و همه ما متعهد
تا
کنیم
کمکشان
هستیم
استعدادهایشان را شکوفا کنند".
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اخبار حمایت از گرنفل

برنامهها و فعالیتهای عرضه شده در مرکز اجتماعی The Curve
دوشنبه  ۱۷سپتامبر

چهارشنبه  ۱۹سپتامبر

 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – الفبای ABC
برای خردساالن توسط میتال (بازی و
آموزش با هم)
 ۱تا  ۳بعدازظهر – کالس کنترل وزن
هلثی هارتس ( )Healthy Heartsبرای
بزرگساالن ،بمدت ده هفته –
چهارشنبهها از ساعت  ١۰صبح تا ١۲
ظهر نزد اولیویا در کرو ثبت نام کنید یا
به نشانی
olivia.bales@healthyhearts.org.uk
ایمیل بفرستید.
تا  ۴بعدازظهر – گروه ارتباط
اجتماعی – مشاوره و راهنمایی آزاد
برای همه
 ۶:۳۰تا  ۷:۳۰زومبا با پائوال برای باالی
 ١۸سال (حضور آزاد)

 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – صبح قهوه
جهانی – رایگان و آزاد برای همه
برای نوشیدن قهوه و گفتگو
 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – فراگیری
با
انفورماتیک
جدید
مهارتهای
مربیانی که از طرف ایج یوکی ( Age
 )UKمورد تایید هستند .ثبت نام
کرده و آماده شرکت در همه
کسب
برای
باشید.
جلسات
اطالعات بیشتر و رزرو جا با ماپوده
به شماره تلفن ۰۲۰ ۸۹۶۲ ۵۵۹۴
تماس بگیرید.
 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر –برنامه تربیت
فرزند دایره ایمنی ( Circle of
 )Securityتوسط توتال فمیلی
کوچینگ ان پرنتینگ ( Total Family
 )Coaching and Parentingبرای
ایمیل
با
نام
ثبت
 info@totalfamilycoaching.co.ukیا
شماره تلفن  ۰۲۰ ۸۹۶۹ ۵۵۵۴یا
 ۰۷۳۹۷ ۸۷١ ۸۷۷تماس بگیرید.
 ۱۰:۳۰تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر – کارگاه
رزومه و کاریابی به همراه جاسمین
از ( NOVAهمه سنین -حضور آزاد)
 ۱:۱۵تا  ۳:۱۵بعدازظهر – کالس
آزاد الکل و مواد مخدر
 ۴تا  ۶بعدازظهر – کارگاه سالمت
روانی – ظرفیت  ١۰نفر – برای رزرو
جا به
andreia.miguel@rbkc.gov.uk
ایمیل بفرستید.
 ۴تا  ۷بعدازظهر – گروه دختران
نوجوان  ١۳سال به باال .کالس لورا
برای بهداشت و سالمت عاطفی

سهشنبه  ۱۸سپتامبر
 ۱۰:۳۰تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر – کارگاه
رزومه و کاریابی به همراه جاسمین از
( NOVAهمه سنین -حضور آزاد)
 ۱۰صبح تا  ۳بعدازظهر  -کلوب
خیاطی فوزیه –خیاطی ،رفو و
بافندگی – شرکت برای همه آزاد
است.
 ١۰:۳۰صبح تا  ۱۲:۳۰ظهر – جایزه
مهارت زبان انگلیسی ( ESOLهم
صحبت و هم گوش دادن) .از طرف
بنیاد وست وی برای مبتدیان سطح  ١و
سطح  .۲این یک دوره مورد تاپید است
که زبانآموزان در مکالمه و گوش دادن
به انگلیسی تعلیم خواهند دید.
(حضور آزاد)
 ۲تا  ۴بعدازظهر – موسسه اوپن ایج
() برای افراد باالی  ۵۰سال ،کالس
آموزش بهداشت و سالمتی برگزار
می کند .برای کسب اطالعات بیشتر و
رزرو جا با ماپوده به شماره تلفن ۵۵۹۴
 ۰۲۰ ۸۹۶۲تماس بگیرید .این کالس
محلی برای فراگیری فنون آرامش،
عاطفه ،هدف و سازگاری است.
 ۴:۳۰تا  ۵:۳۰عصر – گروه مطالعه
مشترک برای کودکان و بزرگساالن .با
شماره تلفن  ۰۷۴۸۳ ۹۷۲۰۲۰یا
ایمیل.
 erincarlstrom@thereader.org.ukبا
ارین تماس بگیرید – .همه با هر سطح
سواد میتوانند شرکت کنند .لذت
مطالعه را با هم تقسیم کنید .رزرو جا
ضروری است.
 ۵تا  ۷عصر – کالس زبان عربی برای
افراد باالی  ۷سال (ثبت نام الزم
به
لطفا
است.
ایمیل
thecurve@rbkc.gov.uk
بفرستید).
ساعات کار محل نگهداری اطفال:
دوشنبه و سهشنبه ١۰:صبح تا  ۳بعدازظهر
چهارشنبه و جمعه ١۰ :صبح تا  ۵بعدازظهر
برای رزرو جا در محل نگهداری أطفال با
شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲١ ۹۸۶۳و یا ایمیل
 thecurve@rbkc.gov.ukتماس بگیرید.

پنجشنبه  ۲۰سپتامبر
 ۱۰:۳۰تا  ۱۱:۳۰صبح – یوگا برای
بزرگساالن با دیمیتریس (حضور آزاد)
 ۱۱:۳۰صبح تا  ۲بعدازظهر –
هنرهای بدیع به همراه جی برای
سنین  ۷سال به باال .کودکان باید به
همراه یک نفر بزرگسال شرکت
کنند .هنر ،کاردستی ،و دیگر
جلسات خالقانه برای نقاشی،
طراحی و ساخت ماسک (حضور
آزاد)
 ۲تا  ۶بعدازظهر – وزارت کشور
(هوم آفیس) – کمک درباره مسایل
گذرنامه و مهاجرت (حضور آزاد)

 ۳تا  ۵بعدازظهر – گروه اسکان
کلَریون – جلسات کاریابی .حضور
برای همه آزاد برای کمک در کاریاب،
تکمیل فرم استخدام و تهیه رزومه
(حضور آزاد)
 ۳تا  ۵بعدازظهر – وان دیجیتال در
کرو .فراگی ری نحوه کار و استفاده از
اینترنت برای تمام سطوح (حضور
آزاد)
 ۴تا  ۶:۳۰بعدازظهر – هنرهای
بدیع به همراه جی برای بزرگساالن.
هنرهای ابتکاری ،ساخت جواهر،
ارتقای مواد و فعالیتهای طراحی
پارچه شامل پیچاندن سر به مدل
آفریقایی (حضور آزاد)
 ۵تا  ۷عصر – کالس زبان عربی
برای افراد باالی  ۷سال (ثبت نام
به
لطفا
است.
الزم
ایمیل
thecurve@rbkc.gov.uk
بفرستید).
 ۵تا  ۷عصر – آموزش مدار توسط
جیمز .همه سنین میتوانند شرکت
فعالیتی
مدار
کالسهای
کنند.
سرگرم کننده و مفرح برای کودکان و
بزرگساالنی است که می خواهند
فعالیت بدنی داشته باشند( .حضور
آزاد)

جمعه  ۲۱سپتامبر

 ۱۱صبح تا  ۱۲ظهر – زومبینی
(زومبا برای کودکان) (حضور آزاد)
 ۵تا  ۶:۱۵عصر – کالس رقص با
جیمز برای سنین  ۷تا  ١۲سال،
کالسی برای مبتدیان (حضور آزاد)
 ۶:۱۵تا  ۷:۳۰عصر  -کالس رقص
با جیمز برای سنین  ١۳تا  ١۸سال،
کالسی برای مبتدیان (حضور آزاد)

شنبه  ۲۲سپتامبر

 ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر – کالسهای
رایانه برای مبتدیان توسط نوا
( )NOVAدوره شش هفتهای .برای
رزرو جا با شماره تلفن ۷۲۲١ ۹۸۳۶
 ۰۲۰با کریسی تماس بگیرید (رزرو
جا الزامی است)
 ۲تا  ۵بعدازظهر – کارگاه
استودیوی وسیقی توسط ماس.
ماس متخصص ساخت ریتم،
ترانه سرایی ،ضبط آهنگ و مهارتهای
اجرای زنده است( .حضور آزاد)

این اطالعات بطور هفتگی توسط مرکز اجتماعی کرو ارائه می شود.
برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲١ ۹۸۳۶تماس بگیرید.
The Curve Community Centre, 10 Bard Road, W10 6TP
برای بعضی از ج لسات 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/events
مراجعه کنید.
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هدیهای از موزه و یادمان
یازده سپتامبر به جامعه
گرنفل
چهارشنبه  12سپتامبر ،موزه و یادمان
ملی یازده سپتامبر اعالم کرد که بذری
از درخت بازمانده حادثه یازده سپتامبر
را به جامعه گرنفل هدیه میدهد .این
بذر از درختی تهیه شده که در حمالت
یازده سپتامبر به شدت آسیب دیده
بود ولی نجات یافت.
هر سال در  12سپتامبر موزه و یادمان
یازده سپتامبر ،بذرهایی این درخت را
به جوامعی هدیه میدهد که دچار
فاجعه شده و بر آن فائق آمدهاند.
هنوز درباره اینکه این بذر کجا کاشته
شود تصمیمی گرفته نشده ،اما
میتواند بخشی از یادمان بلند مدت
گرنفل باشد و در میتواند در هر طرح
پیشنهادی برای این محوطه در نظر
گرفته شود ،البته اگر جامعه چنین
خواستی داشته باشد.
اطالعات بیشتر درباره این مورد را
اینترنتی
نشانی
در
میتوان
 bit.ly/2QqfWerیافت.
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زبان انگلیسی ،ریاضی و مهارت کار با رایانه را در مرکز کلمنت
جیمز فرا بگیرید
هم اکنون برای کالسهای رایگان زبان انگلیسی ،ریاضی و کامپیوتر برای
بزرگساالن ثبت نام کنید .محل ثبت نامThe ClementJames Centre, 95 :
 . Sirdar Road, W11 4EQبرای کمک به فرزندانتان در انجام تکالیف درسی
یا کاریابی ،در این کالسهای گرم و صمیمی کسب مهارت کنید .برای
سطحهای مختلف کالسهای متفاوتی هست در نتیجه حتما کمک و
راهنمایی مورد نیاز خود را خواهید یافت.
کالسها روز دوشنبه  24سپتامبر شروع خواهند شد ،لذا دقت کنید حتما
پیش از این تاریخ با مراجعه مستقیم به این مرکز ثبت نام کرده باشید .برای
کسب اطالعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن  020 7221 8810یا ایمیل
 reception@clementjames.orgتماس گرفته و یا به وبسایت
 www.clementjames.orgمراجعه نمائید.

اجرای برنامه اجتماعی وانکمیونیتی در کرو

شنبه پیشین ( 8سپتامبر) صدها نفر در
مرکز اجتماعی کرو گرد آمدند تا در یک
برنامه مفرح خانوادگی به همراه
موسیقی و فعالیتهای مختلف شرکت
وانکمیونیتی
برنامه
کنند.
( )OneCommunityبرای هر کسی چیزی
داشت ،از کم سنترین نفر (زیر  5سال)
تا مهمانان نسبتا مسن.
بیش از نصف کسانی که در این برنامه
شرکت کردند برای اولین بار بود که به
کرو میآمدند ،این تائیدیه محشری برای
این مرکز است .در ذیل بخشی از نظرات
شرکت کنتدگان را میبینید:
"بابت امکانات و برنامههای عرضه شده
به وجد آمدهام ،ساخت کیف ،دوختن
تیشرت ،و موسیقی عالی"
"خیلی الهامبخش و روحیه دهنده،
بازیابی روحیه مردم هر نوع فرهنگی
بدنبال فاجعه گرنفل"

"برنامه عالی ،مردم با حال ،متشکرم"
برای کسب اطالع از برنامههایی که
هفته بعد و در آینده در کرو اجر میشوند
برنامه هفتگی کرو را در صفحه دوم
همین خبرنامه مشاهده کرده و تویتر
حمایت از گرنفل را به شناسه
www.twitter.com/grenfellsupport
دنبال کنید.
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اخبار حمایت از گرنفل

خدمات حمایتی موجود

افرادی که میخواهند با پلیس در رابطه با
تحقیقات آتشسوزی صحبت کنند لطفا با
شماره تلفن  ۰۸۰۰ ۰۳۲ ۴۵۳۹با پلیس
متروپولیتان تماس بگیرند.

 ١۴سپنامبر ۲۰١۸

گزارش پیشرفت اسکان مجدد
برج گرنفل و خیابان گرنفلواک
این ارقام مربوط به  ۱۳سپتامبر  ۲۰۱۸هستند

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-enquiries
و یا شماره تلفن ۰۲۰ ۷۷۴۵ ۶۴١۴
موسسه کروز برای مراقبت از
داغدیدگان :با شماره تلفن رایگان ١۶۷۷
 ۰۸۰۸ ۸۰۸تماس گرفته یا به نشانی
 helpline@cruse.org.ukایمیل بفرستید.
ظاین مرکز روزهای دوشنبه تا جمعه از
ساعت  ۹:۳۰صبح تا  ۵عصر 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
۳۰۳ ۲۸۳۲
تلفن مشاوره  ۲۴ساعته
 ۰۳۰۰تماس 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 ۱۳۷ ۱۱۱
 ۰۸۰۰و یا  ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۸تماس بگیرید.
کمک به قربانیان :در  ۲۴ساعت شبانه روز
با تلفن خدمات حمایتی عاطفی و بالینی
برای آسیبدیدگان  ۰۸۰۸ ۱۶۸۹ ۱۱۱تماس
گرفته و یا به وبسایت victimsupport.org.uk
مراجعه کنید.
شما همچنین میتوانید در مرکز اجتماعی
 ،The Curveخدمات جسمی و روانی دریافت
دارید .برای کسب اطالعات بیشتر با شماره
تلفن  ۰۷۷۱۲ ۲۳۱ ۱۳۳تماس بگیرید.

مجموع ۲۰۴
هنوز مسکن دائمی
نپذیرفتهاند

در مسکن
اضطراری

در مسکن موقتی

در مسکن دائمی

۴۵

۳۹

١۲۰

۵

١۲

کالس زبان انگلیسی برای زنان سیاه و اقلیتهای قومی در
کنزینگتون شمالی
با شروع هفته آینده ،خیریه زنان آسیایی
"هاپاسکاچ" ( )Hopscotchبرای زنان
سیاهپوست و اقلیتهای قومی ()BAME
کالسهای زبان انگلیسی مخصوص غیر
انگلیسیزبانان ( )ESOLبرگزار خواهد
کرد.
این کالس هفتگی از ساعت  ١۰صبح تا
 ١بعدازظهر چهارشنبه  ١۹سپتامبر برگزار
شده و به مدت  ١۲هفته در محل
Dalgarno Community Centre, 1
Webb Close, Dalgarno Way, W10
 5QBادامه خواهد داشت.

برای شرکت در این کالس باید حائز شرایط
زیر باشید:
 مونت
 سیاهپوست ،آسیایی یا اقلیت قومی
( )BAMEشامل کولیها و عشایر
محلی ( ،)GRTو افراد از نژاد شمال
آفریقا و آمریکای جنوبی
 بیکار یا بدون درآمد
 دارای اقامت قانونی در بریتانیا

جلسات آینده

حضور ساکنین آزاد است.

جلسه گروه رهبری:

چهارشنبه  ١۹سپتامبر ۶:۳۰ ،عصر تاالر
شهر کنزینگتون

کمیته تحقیق بازیابی گرنفل:
دوشنبه  ١۵اکتبر  ۶:۳۰عصر ،تاالر شهر
کنزینگتون

کل شورا:
چهارشنبه  ١۷اکتبر  ۶:۳۰عصر تاالر
شهر کنزینگتون

ظرفیت کالس محدود بوده و ثبت نام هم اکنون در حال انجام است.
برای کسب اطالعات بیشتر یا رزرو جا با ایمیل
 Burhan.choudhury@hopscotchawc.org.ukو یا شماره تلفن  ۰۷۹۲١ ۴۶۶۸١۵تماس
بگیرید.
هستیا ،ادارات مرکزی و شمالغرب لندن بنیاد بهداشت ملی بریتانیا (اناچاس) ،و
سرویس الکل و مواد مخدر بطور شبانه از ساعت  ١۰شب تا  ۸صبح روز بعد در محل
کلیسای متدیست ناتینگهیل واقع در خیابان النکاستر مستقر هستند .برای گپ و
دریافت کمک بیائید.

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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