
 )Advice from your local NHSرھنمودی از سازمان بھداشت ھمگانی محلی شما (

) مشکلی در رابطھ با سالمتی خود احساس می کنید، قراری با دکتر خانوادگی Grenfellاگر بدنبال حادثھ گرنفل (
با اگر احتیاج بھ مشاوره بھداشتی دارید و دکتر خانوادگی ندارید یا مطب دکترتان بستھ است، .  ترتیب بدھید) GPخود (

  تماس بگیرید. 111تلفن یاری رسان سازمان بھداشت ھمگانی با شماره 

داروھای مصرفی مداوم خود را ھمانند ھمیشھ از طریق دکتر خانوادگی تان دریافت کنید.  لطفا بھ دکترتان اطالع 
ھ لیست داروھایتان بھ کدام داروخانھ فرستاده شود.  اگر داروھایتان تمام شده، می توانید بھ یک داروخانھ دھید ک

  مراجعھ کرده و درخواست داروی اضطراری بکنید

ھت دریافت اطالعات بیشتر ج NHS Choices( ،www.nhs.ukبھ سایت "انتخاب سازمان بھداشت ھمگانی" (
  . مراجعھ کنیددررابطھ با دیگر خدمات، 

برای  Crowthorne Road, W10 6RPواقع در ) Westway Sports Centreمرکز ورزشی وست وی (
دسترسی بھ دکتر خانوادگی، پرستار منطقھ ای، متخصصین بھداشت روانی و کمک دررابطھ با مسایل مسکن، پول، 

ساعتھ و در تمام  24اختیار شما است.  یاری ھای رو در رو بطور قبتی اجتماعی در بھداشت، غذا و خدمات مرا
روزھای ھفتھ در دسترس شما است.  اگر امکان دسترسی بھ این مرکز را ندارید، می توانید با شماره ھای زیر تماس 

  بگیرید:

  تیم پاسخگویی آتش سوزی برج گرنفل: خدمات بھداشت روانی برای کمک بھ سالمتی احساسی شما:
، تماس tr.spa@nhs.net-cnw، ایمیل: ساعتھ در تمام ھفتھ باز است) 24(خط  650 0234 0800ن: تلف

  .Type Talk (0234 650 18001 0800تلفنی نوشتاری (

 4589472 0800صلیب سرخ برای کمک ھای مسکن، بودجھ ھای اضطراری، پیدا کردن خانواده/ دوستان: تلفن: 
  ساعتھ در تمام ھفتھ باز است). 24(

  ارایھ کمک ھای احساسی محرمانھ.برای ) Samaritansساماریتن ھا (
تماس  90 90 90 07725شماره  باز است).  می توانید با تکست با ساعتھ در تمام ھفتھ 24( 123 116تلفن: 

  بگیرید.

بزرگساالن، جوانان و کودکان  برای یاری بھ) Cruse Bereavement Careکروز ( مراقبت ھای سوگواران
بعد از ظھر و  5صبح تا  30/9(خط تلفن روزھای دوشنبھ تا جمعھ از ساعت  1677 808 0808تلفن: سوگوار، 

  .helpline@cruse.org.ukشب باز است).  ایمیل:  8روزھای سھ شنبھ، چھارشنبھ و پنجشنبھ تا 

تیم مددکاران اجتماعی شھرداری کنزینگتون و چلسی برای کمک بھ مشکالت مسکن، مراقبت از کودکان، لباس، و 
  ساعتھ در تمام ھفتھ باز است) 24( 3013 7361 020امور مالی: تلفن 

  ولت برای دریافت اطالعات در مورد کمک ھزینھ ھای دولتی:خط اطالعات د
بعد از ظھر روزھای دوشنبھ  30/6صبح تا  8(خط تلفن از ساعت  6661 7941 020 6634 7941 020 /تلفن: 

  تا جمعھ باز است).

 مسکن برای ساکنین برج گرنفل.خط مسکن شھرداری کنزینگتون و چلسی برای مشاوره حقوقی و 
  ساعتھ در تمام ھفتھ باز است). 24( 3008 7361 020تلفن: 

  .برای مشاوره حقوقی و مسکن) Shelterشلتر (
بعد از ظھر آخر ھفتھ ھا  5صبح تا  8شب در روزھای ھفتھ و  8صبح تا  8(خط تلفن از  1540 515 0344تلفن: 

 باز است).
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