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 ه      شمار نیدر ا      
 
 هیاسباب و اثاث یابیباز اتیعمل ۱

جمعه، پایان مهلت مشاوره  ۱

 عمومی

 ندهیهفته آ ،یبعد یعموم دارید ۱

تابستانی برای فعالیتهای  ۲

 کودکان و نوجوانان

 TFL و ذهاب ابیتلفن امداد ا ۲

 نیساکن یبرا یفروشگاه ۲

 یخدمات سالمت روان ۳

آخرین اخبار کیفیت هوا توسط  ۳

 لیدو ونیدکتر ا

 آخرین اخبار اسکان ۴

 یبرا هیریمسابقه فوتبال خ ۴

 #Game4Grenfellگرنفل 

 ه        خبرنام نیهدف از ا       
 

شماره خبرنامه  مینو یکسی نیا
 میهست لیگروه اقدام گرنفل است. ما

اطالعات و  نیآخر انیشما را در جر
 .میخدمات قابل استفاده قرار ده

و  یسیانگل یخبرنامه به زبانها نیا
ب کس یاست. برا هیهم قابل ته یعرب
به  تریاطالعات ما را در تو نیآخر

و در  grenfellsupportشناسه @
 یبه نشان سبوکیف

facebook.com/grenfellsupp
ort ه ما ب تیبه وبسا ای دیدنبال کن
مراجعه  www.gov.uk ینشان
 .دیینما

 هیاسباب و اثاث یابیباز اتیعمل یاجرا
 یکمتر بیآس یبرج گرنفل که در آتش سوز نیساکن هیاسباب و اثاث یابیباز ندیاکنون فرا

 آماده شده است. دهاندید
ت و سالم یمنیا نیو تضم انیدر جر یو قانون یسیپل قاتیکمک به روند تحق یبرا

شروع خواهد  یآت یهادر هفته یدیجد یساختمان اتیعمل کنندیکه در برج کار م یپرسنل
واحد آپارتمان  ۳۳از  هیاسباب و اثاث یابیباز یاستحصال برا یشرکت تخصص کیشد. 

 نیا نیساکن یواک استخدام شده است. برا نفلگر ابانیواحد منزل خ ۲۲برج گرنفل و 
ان منزلش هیاسباب و اثاث یابینحوه باز انیواحدها نامه ارسال شده است تا آنها را در جر

 قرار دهد.
------------------------------------------------------------------------------ 

. دیمشاور اسکان خود صحبت کن ایده با مسئول پرون دیبا دیدار یسوال نهیزم نیدر ا اگر
 www.grenfellresponse.org.uk ینترنتیا یبه نشان شتریکسب اطالعات ب یبرا

 .دیمراجعه نمائ
 

 ندهیهفته آ ،یبعد یعموم دارید
. شودیاوت )آگوست( برگزار م ۹ ندهیچهارشنبه هفته آ یبعد یمحل یعموم دارید

 نیاعالم خواهد شد. هدف از ا یبزود دارید نیاطالعات کامل در مورد زمان و مکان ا
 است: لیجلسات ارائه موارد ذ

 گروه اقدام ندگانیاخبار توسط نما نیآخر -
 جلسه پرسش و پاسخ رو در رو  -
 در مورد اطالعات و خدمات قابل استفاده یراهنمائ -

را  از امالک النکاستر غرب یعموم آزاد است. اگر افراد یبرا دارهاید نیدر ا شرکت
 . دیدعوت کن آنها را هم هستند دارهاید نیکه عالقمند به شرکت در ا دیسراغ دار

 لیمیا یلطفا به نشان دیدار دارهاید نیدر ا یبررس یبرا یشنهاداتیپ اگر
communityengagement@grenfellresponse.org دیارسال کن. 

 

 یمهلت مشاوره عموم انیپا ،جمعه
 هفته، روز نیو تفحص ا قیتحق ئتیاصول کار ه نییتع یبرا یمهلت مشاوره عموم

 .رسدیم انیاوت )آگوست( به پا ۴جمعه 
ر مد نظ دیبا کنندیرا که فکر م یعموم مردم تا موارد یاست برا یمشاوره فرصت نیا

هفته  ۳ به مدت کباریو تفحص برسانند. مهلت مشاوره  قیتحق ئتیبه اطالع ه ردیقرار گ
ه حاصل شود ک نانیشده و اطم جادیمشارکت مردم ا یبرا یشتریشد تا فرصت ب دیتمد

خواهد  شیبدون مشکل پ ست،یاصول قابل اجرا ن نییو تفحص، که بدون تع قیروند تحق
 رفت.

------------------------------------------------------------------------------ 
 ینترنتیا یلطفا به نشان شتریاطالعات ب یبرا

www.grenfelltowerinquiry.org.uk/news/grenfell-tower-inquiry-
seeks-views-work دیمراجعه نمائ. 
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 کودکان و نوجوانان یبرا یتابستان یتهایفعال
از از فعالیتهای مختلف تدارک دیده شده است تا به والدین در سرگرم نمودن مجموعه

 تعطیالت تابستانی کمک کند.کودکانشان در 
 تابستان در شهر

تابستان امسال، صدها برنامه و فعالیت 
برای کودکان، نوجوانان و والدین در 
مرکز لندن اجرا خواهد شد. از فعالیتهای 
فضای باز، پخت غذا، تورهای رایگان 

سواری، گردش در طبیعت،  دوچرخه
پختن کیک یزدی، نقاشی دیواری، 

 لذت ببرید.عکاسی و غیره 
توانید از راهنمای این فعالیتها را می

محلهای مختلف بارو و یا نشانی اینترنتی  
www.mysummerinthecity.org.

uk .تهیه نمائید 
 اردوهای تابستانی
 نیاوت ب ۱۱تا جمعه بنیاد گود گریف، 

ظهر ایام  بعداز ۳صبح تا  ۱۰ساعات 
 ,Playground Theatreهفته در محل 

Latimer Road, W10 6RQ ،
کارگاههای خالقیت برای کودکان، 

کند. ها برگزار مینوجوانان و خانواده
افراد در هنر، کاردستی، ساختن 

شرت، و فعالیتهای دیگر شرکت کرده تی
و هر روز ناهار سرو خواهد شد. این 
کارگاهها توسط بنیاد گود گریف و 
همکاری جیک واکر و تئاتر پلی گراند 

 شود.برگزار می
برای کسب اطالعات بیشتر با لیز ِدمپسی 

تماس  ۰۷۷۱۳ ۱۴۸ ۰۲۱تلفن به شماره 
گرفته و یا به نشانی اینترنتی 

www.facebook.com/thegoodgr
ieftrust .مراجعه کنید 

 روز ورزش محلی
عصر روز شنبه  ۵صبح تا  ۱۰ساعت از 
وی، واقع در مرکز ورزشی وستاوت  ۵

 ,The Westway Sports Centreدر 
1 Crowthorne Road, W10 6RP ،

 برنامه روز ورزش آزاد اجرا خواهد شد.
در این روز طیف متنوعی از فعالیتهای 
ورزشی منجمله صعود، فوتبال، تنیس، 

سواری داخل هنر و کاردستی، دوچرخه
سالن و زومبا ارائه خواهد شد. در ضمن 
قرعه کشی جایزه بزرگ یک فعالیت 

پوند صورت  ۳۵۰۰بلغ مشکل به م
خواهد گرفت. برای شرکت در این 

نیاز به وقت قبلی نیست، صرفا برنامه 
 شرکت کنید.

 

 کن یو باز ایبرنامه فوتبال ب
و چند سازمان  یووست آریپویک موسسه

 و آزاد گانیبرنامه فوتبال را کی یمحل
)بدون نیاز به  کن یو باز ایرا بشکل ب

 ۱۸تا  ۴افراد  یبرا رزرو وقت قبلی(
از روز که  کندیسال محل برگزار م

شروع  (ی)جوال هیژوئ ۲۴دوشنبه 
 شودمی

 یروزها ندهیبرنامه در شش هفته آ نیا
 ۴صبح تا  ۱۰دوشنبه تا جمعه از ساعت 

 یووست یدر مرکز ورزش بعد از ظهر
 .برگزار خواهد شد

 یابرنامه توسط پرسنل حرفه نیا
 اجرا خواهد شد. (DBS) مجوزدار

 التیباز در تعط یفضا یتهایفعال
  یتابستان
سنتر در هلند پارک به  یاکولوژ موسسه

 The Ecology Centre in ینشان
Holland Park, W8 6LU در ،

باز  یافض یتهایفعال یتابستان التیتعط
ساله تا اول ماه  ۱۲تا  ۴افراد  یرا برا

در  تهایفعال نی. اکندیسپتامبر برگزار م
مرکز برگزار  نیوحش ا اتیمحل ح

 دهکر حیخواهد شد تا کودکان تفر
 واناتیو ح عتیوهمزمان در مورد طب

 یجلسات کاردست زیگرفته و ن ادیمطلب 
 است. ریدر سالن هم دا

 با مضمون ییتهایبرنامه شامل فعال نیا
 ،یوحش و جنگل، جلسات کاردست اتیح

است. توجه  یخانوادگ تیفعال یو روزها
 ۸که کودکان کوچکتر از  دیداشته باش

 .ندیایبزرگسال ب کیبه همراه  دیسال با
در  دیتوانیرا م تهایفعال نیکامل ا برنامه
 نیا تیوبسا «التیتعط یتهایفعال»بخش 

 یمرکز به نشان
www.rbkc.gov.uk/ecology دیابیب. 

کسب اطالعات  ایرزرو وقت  یبرا
 ۷۹۳۸ ۸۱۸۶لطفا با شماره تلفن  شتریب

 لیمیا ینشان ایو  ۰۲۰
ecology.centre@rbkc.gov.uk  با

 .دیریسنتر تماس بگ یاکولوژ
 تابستان یدر مورد در ط شتریاطالعات ب
 تیدر وبسا دیتوانیرا م

www.rbkc.gov.uk/fis دیکن دایپ. 

 

 TFL و ذهاب ابیتلفن امداد ا
اداره حمل و نقل لندن خط تلفن امداد 

 بیکرده تا به آس یاندازرا راه یدیجد
برج گرنفل در مورد  یآتش سوز دگانید

 حمل و نقل مشاوره دهد.
از  یاز گروه یریگخط تلفن با بهره نیا

 یمختلف یهانهیدر زم تواندیم نیمتخصص
 به شما مشاوره دهد، منجمله:

 کردن شارژ در مشاوره 
 کارت که افرادی برای اویستر کارتهای

 .اندکرده دریافت جدید
 سرویس مورد در اطالعات 

-Dial-a) راید-ا–دایل نقل و حمل
Ride) زا استفاده امکان که افرادی برای 

 .ندارند را عمومی نقل و حمل سرویس
 برای ذهاب و ایاب ریزیبرنامه 

 مکان نقل جدیدی منطقه به که افرادی
 .کردهاند

 المثنی مدارک اخذ برای کمک 
 ۰۸۰۰ ۲۲۲ ۹۸۷۶خط تلفن  نیا شماره

صبح تا  ۱۰بوده و همه روزه از ساعت 
  است. ریبعد از ظهر دا ۶
 

 گرنفل نیساکن یبرا یفروشگاه
 هیریفروشگاه خ کیماه اوت،  ۲ امروز

که از  شودیبرج گرنفل باز م نیساکن یبرا
کودک  یآن، لباس، کفش، و اسباب باز

 تماریال یمحل یسایاقالم به کل نیبردارند. ا
 اهدا شده بودند.

 انگیرا به را یهر جنس توانندیم نیساکن
 ۱۱فروشگاه بردارند که از ساعت  نیاز ا

 142 ریبعد از ظهر در محل دا ۳صبح تا 
Bramley Road, W10 6S  خواهد

 بود.
فل برج گرن نیساکن یفروشگاه به رو نیا

که در  یگرنفل واک و هر کس ابانیو خ
 ندکیو احساس م بردیبسر م یمسکن موقت

امکان بازگشت به منزل خود را ندارد، باز 
فروشگاه همراه  نیاستفاده از ا یاست. برا

 است. یالزام یداشتن کارت شناسائ
 ۶۰۶ ۲۷۲با شماره تلفن  شتریب اطالعات
 ینترنتیا ینشان ایو  ۰۷۹۶۷

www.latymer.org.uk هیقابل ته 
 است.
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 المثنی مدارک اخذ برای کمک 
 ۰۸۰۰ ۲۲۲ ۹۸۷۶خط تلفن  نیا شماره

صبح تا  ۱۰بوده و همه روزه از ساعت 
  است. ریبعد از ظهر دا ۶
 

 گرنفل نیساکن یبرا یفروشگاه
 هیریفروشگاه خ کیماه اوت،  ۲ امروز

که از  شودیبرج گرنفل باز م نیساکن یبرا
کودک  یآن، لباس، کفش، و اسباب باز

 تماریال یمحل یسایاقالم به کل نیبردارند. ا
 اهدا شده بودند.

 انگیرا به را یهر جنس توانندیم نیساکن
 ۱۱فروشگاه بردارند که از ساعت  نیاز ا

 142 ریبعد از ظهر در محل دا ۳صبح تا 
Bramley Road, W10 6S  خواهد

 بود.
فل برج گرن نیساکن یفروشگاه به رو نیا

که در  یگرنفل واک و هر کس ابانیو خ
 ندکیو احساس م بردیبسر م یمسکن موقت

امکان بازگشت به منزل خود را ندارد، باز 
فروشگاه همراه  نیاستفاده از ا یاست. برا

 است. یالزام یداشتن کارت شناسائ
 ۶۰۶ ۲۷۲با شماره تلفن  شتریب اطالعات
 ینترنتیا ینشان ایو  ۰۷۹۶۷

www.latymer.org.uk هیقابل ته 
 است.
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 یخدمات سالمت روان

 یبرج گرنفل احساس استرس و ناراحت یسوزدر اثر فاجعه آتشکه  دیشناسیم ینوجوان ایشخص بزرگسال  ایخودتان شما  اگر
 از شما فراهم است. تیحما یبرا یادیز یکمکها دیدار یروح

 نبزرگساالپشتیبانی تلفنی کودکان و 
  اگر نیاز فوری به خدمات سالمت روانی

برای خود یا یکی از آشنایانتان دارید 
 ۰۲۳۴ ۶۵۰توانید با شماره تلفن می

-cnwو یا نشانی ایمیل  ۰۸۰۰
tr.spa@nhs.net  تماس بگیرید. لطفا

اتور بگوئید که در رابطه با ربه اپ
 اید.سوزی برج گرنفل تماس گرفتهآتش

 رخ بریتانیا برای خط امداد صلیب س
سوزی کمک به همه آسیب دیدگان آتش

برج گرنفل قابل استفاده است. برای 
دریافت خدمات عاطفی یا بالینی با شماره 

تماس بگیرید.  ۰۸۰۰ ۴۵۸ ۹۴۷۲تلفن 
بعد  ۵صبح تا  ۹این خط تلفن از ساعت 

از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه دایر 
 است.

  همچنین بزرگساالن و نوجوانان
توانند بطور شبانه روزی با خط می

ارتباطی رایگان ساماریتنز 
(Samaritans به شماره )۱۱۶ ۱۲۳ 

 تماس بگیرند.

 توانند در هر  یسال م ۲۵ ریافراد ز
تماس  ۰۸۰۰ ۱۱۱۱موقع با شماره تلفن 

تا در هر ساعت از شبانه روز با  رندیبگ
و آماده کمک  دهیمشاور آموزش د کی

 تک به تک داشته باشند. یگفتگو
  موسسهCALM  برای مردان خدمات

ارائه میدهد. مردان میتوانند بطور 
 ۸۰۲ ۵۸ ۵۸تلفن محرمانه با شماره 

نشانی ایمیل  ایو  ۰۸۰۸
www.thecalmzone.net  تماس

 ۵ساعت بگیرند. این خط همه روزه از 
 دایر است. شب مهین ۱۲عصر تا 

 
از کودکان  تیبروشور ما در رابطه با حما
 .دیو نوجوانان را مطالعه نمائ

از کودکان و  تیدر مورد نحوه حما اگر
برج گرنفل  یکه در آتشسوز ینوجوانان

 دیتوانیم دیدار یسوال  انددهید بیآس
 یکه حاو دیبروشور ما را دانلود کن

 است: ریمطالب ز

 در مورد نحوه رفتار کودکان  ییراهنما
 حوادث فاجعه بار نیبعد از چن

 آنها از حمایت مورد در هایی ایده 
 هک آنچه بیان نحوه مورد در هایی توصیه 

 کودکان به است رویداده
-------------------------------------------- 

 ینترنتیا یبروشور را از نشان دیتوانیم
 :دیدانلود نمائ ریز

www.rbkc.gov.uk/kb5rbkc/fis/localoff
er.page?locaofferchannel=0 

 
که  یاز کودکان معلول و کودکان تیحما

 دارند یریادگیمشکل 
 نگتونیکنز (Full of Life) فیآو ال فول

 یخدمات مشاوره در منزل را برا یو چلس
که کودک معلول دارند ارائه  ینیوالد

ه کوتا یاستراحتها یبرا یا . برنامهدهدیم
شده  ینیبشیتابستان پ یبرا یمدت اضاف

 است.
-------------------------------------------- 

 تیبه وبسا شتریکسب اطالعات ب یبرا
www.fulloflifekc.com  مراجعه

 .دیکن
 ها در مورد کیفیت هوا و گرد و غبار از دکتر ایون دویلتوصیه آخرین 

( PHEانگلستان ) یاداره بهداشت عموم
هوا را در منطقه برج  تیفیبطور مستمر ک

 کند. یو رصد م یابیگرنفل و اطراف آن ارز
لندن اداره بهداشت  ریمد ل،یدو ونیدکتر ا
گزارش  یگفت: "برخ انگلستان، یعموم

آسم آنها عود کرده و مهم  یماریکرده اند که ب
به  تیوضع نیاست که در صورت تداوم ا

( مراجعه کنند یپ یپزشک خانواده خود )ج
 دیشناس یکه م یکس ایو   دیآسم داراگر شما 

برد لطفا در اسرع وقت به  یاز آسم رنج م
 تیزیپزشک خانواده خود تلفن کرده و وقت و

 . دیریبگ
منطقه  نیاند که در امردم به ما گفته نیهمچن

 طورباند. مشاهده کرده یشتریگرد و غبار ب
تواند وارد نمی تیگرد و غبار قابل رو یکل
 یسالمت برای مورد نیا لذا خطرها شود و هیر

هوا را از  تیفیک نیمچنهما  .ستناچیز امردم 
را  هیورود به ر تیکه قابل ینظر گرد و غبار

 نیاز ا ییو تمرکز باال میدارد کنترل کرده ا
 اطرافمواد را در منطقه 

 وجود نیبا ا .میبرج گرنفل مشاهده نکرده ا
اگر مردم در منزلشان با گرد و غبار مواجه 

توانند با دستمال مرطوب آنرا پاک  یهستند م
 .ندینما
که در معرض دود آتش قرار گرفته  یافراد"

 یمجار یبودند ممکن است دچار ناراحت
واند ت یپوست و چشم شده باشند که م ،یتنفس

و  نفس یتنگ نه،یمنجر به سرفه، خس خس س
 میعال نیکه هنوز ا ید. افرادشون نهیدرد س

 یاز پزشک خانواده خود )ج دیرا دارند با
درخواست  سان اچ ا ۱۱۱شماره تلفن  ای( یپ

 .کنند ییراهنما
ثبت نام نکرده  یپ یکه هنوز نزد ج یافراد
 تیدر وبسا نیتوانند بصورت آنال یاند م

www.nhs.uk  ۴۶۰۰با تماس با تلفن  ایو 
 ۹خط تلفن از  نیثبت نام کنند. ا ۰۲۰ ۸۹۶۲

دوشنبه تا  یبعد از ظهر روزها ۵صبح تا 
 .است ریجمعه دا

ساعت شبانه   ۲۴توانند در  یم نیهمچن مردم
ان اچ اس  ۱۱۱روز و هفت روز هفته با تلفن 

 بگیرند. یپزشک ییراهنما و تماس
 

 یهاهوا به همراه داده تیفیک یگزارشها
 و یبدست آمده از اطراف برج بصورت هفتگ

 :شودیمنتشر م ریز ینترنتیا یدر نشان نیآنال
www.gov.uk/government/publicati

ons/environmental-monitoring-
following-thegrenfell-tower-fire 

 
آوار مربوط  ایکه در منزلشان زباله  یافراد

توانند با  یاست م ماندهیباق یبه آتش سوز
 یبا شورا ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۱شماره تلفن 

دفع  یتماس گرفته و برا یو چلس نگتونیکنز
 .ندینما ینها هماهنگآ

------------------------------------ 
 یاداره بهداشت عموم شتریب یها هیتوص

 ریز ینترنتیا یدر نشان دیتوان یانگلستان را م
 :دیابیب

www.gov.uk/government/news/pu
blic-health-advice-following-the-

grenfell-tower-fire 
 

   

 



4

 ۲۰۱۷ اوت ۲ 
 

  4 صفحه

 آخرین اخبار اسکان
 نیاست همچنان باالتر دهید بیآس یکه در آتش سوز یهر شخص ازیمسکن مناسب ن افتنی

 .میکنیم شهدف سخت تال نیبه ا دنیرس یما است و برا تیاولو
 نیها در اکه خانواده میدانیو م شودیبصورات روزانه ارایه م یمسکن موقت شنهاداتیپ

مسکن  شنهادیپ ۱۷۴نگران هستند. تاکنون  یمسکن موقت شنهادیپ رشیو مسئله پذ نهیزم
مستقر شده دیخانواده در مسکن جد ۱۲شده و  رفتهیپذ شنهادیپ ۴۵ انیم نیارائه شده و از ا

 اند.
 دهد: نانیها اطمبه خانواده استتعهد مدولت 

 یهبق است، چیزی هر از برتر نیازهایشان 
 .دارند را دوم جایگاه مسائل

 و داشت نخواهد افزایش مسکنشان اجاره 
 مسکن شرایط همان با جدید مسکن

خودشان در برج گرنفل یا خیابان گرنفل 
 ارائه خواهد شد.واک 

 داشت خواهند العمر مادام اقامت تضمین. 
 در طوالنی بمدت بود نخواهند مجبور 

 بمانند موقتی مسکن
 از بمعنای موقتی مسکن پیشنهاد پذیرش 

 دریافت برای اولویتشان دادن دست
 .نیست دائمی مسکن

  هیچکس مجبور به پذیرش مسکن خاصی
 عنیبم چنین مسکنی نیست و عدم پذیرش

 د.بوبی خانمان شدن اجباری آنان نخواهد 
 ماه، از  ۱۲بمدت  ،یموقت یدر مسکن ها

آب و برق و گاز  نهیپرداخت اجاره و هز
 معاف خواهند بود.

 یموقت موارد، اگر از مسکن یدر برخ 
خوششان بیاید، امکان این هست که از آن 
مسکن بعنوان مسکن دایمی استفاده کنند 
)این امر هنگام ارائه مسکن به آنها 

 مطرح خواهد شد(.
------------------------------------- 

 تلفن با  شتریاطالعات ب یبرا
 ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۸مرکز اسکان تلفن 

 .دیریتماس بگ

 

 شود؟یارائه م یخدمات چه
 

افرادی که در رابطه با تحقیقات پلیس بر روی 
خواهند با پلیس صحبت کنند سوزی میآتش

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

 
 مهم یشماره تماسها ریسا

 
: زانیخدمات مربوط به از دست دادن عز

روز با شماره تلفن ساعت شبانه ۲۴در 
 ای ۰۸۰۸ ۸۰۸ ۱۶۷۷ ییراهنما گانیرا

 helpline@cruse.org.ukلیمیا ینشان
 .دیریتماس بگ

 
 ،یسواالت مربوط به صدور پاسپورت المثن

لطفا با تلفن  ایتانیو مهاجرت به بر زایو
تماس  ۰۳۰۰ ۲۲۲ ۰۰۰ساعته   ۲۴مشاوره 

 .دیریبگ
 
نگران  اگرهوا و مواجهه با دود:  تیفیک

 واه یمرتبط با آلودگ یهایماریب میبروز عال
ماره با ش ایبه پزشک مراجعه کرده  دیبا دیهست

وزارت بهداشت )ان اچ اس( تماس  ۱۱۱
 .دیریبگ
 

هر سوالی در مورد اسکان  خدمات اسکان:
دارید یا نیاز دارید افسر اسکان خود را 

 ۰۸۰۰ ۱۳۷ ۱۱۱تلفن بشناسید لطفا با شماره 
 بگیرید.تماس  ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۰۰۸ ایو 
 

ساعت شبانه روز  ۲۴در : انیکمک به قربان
 یراب ینیو بال یعاطف یتیبا تلفن خدمات حما

تماس گرفته  ۰۸۰۸ ۱۶۸۹ ۱۱۱ دگانیبدیآس
 victimsupport.org.uk تیبه وبسا ایو 

 .دیمراجعه کن
 

 ،گرنفل در مرکز امداد دیتوانیم نیشما همچن
 یبرا .دیدار افتیدر یو روان یخدمات جسم

 ۱۳۳با شماره تلفن  شتریکسب اطالعات ب
 .دیریتماس بگ ۰۷۷۱۲ ۲۳۱

 
بعد از  ۵صبح تا  ۹از  دیتوانیم نیهمچن
سرخ به  بیاخذ کمک با صل ی، براظهر

 .دیریتماس بگ  ۰۸۰۰  ۴۵۸  ۹۴۷۲شماره 
 

ه ب تریمنظم خبرها ما را در تو افتیدر یبرا
 سبوکیو در ف grenfellsupportشناسه @

 یبه نشان
facebook.com/grenfellsupport  دنبال

 یما به نشان تیبه وبسا ای دیکن
www.gov.uk دییمراجعه نما. 

 #Game4Grenfellگرنفل  یبرا هیریمسابقه فوتبال خ یبرگزار
در  #Game4Grenfellتحت عنوان  ه،یریمسابقه فوتبال خ کیسپتامبر،  ۲روز شنبه 

 یو جمعآور یابراز همدرد یبرا Queen’s Park Rangers’ Loftus Road ومیاستاد
 برج گرنفل  برگزارخواهد شد. یآتشسوز دگانیآسب د یاعانه برا

و ستارگان سابق به همراه چند مهمان خاص در در  یحرفها کنانیمرکب از باز میت دو
لن آ من،یس دیوید ناند،یشرکت خواهند کرد از جمله مارکوس مامفورد، ِلفرد ژهیمسابقه و

 کاکر. سیارویمورز و  یکرااچ، اول تریپ رر،یش

گروه  یو با همکار QPR in the Community ادیو بن QPRمسابقه  زبانیم
Columbia Records and Toast Entertainment  هستند.پول بدست آمده از فروش

هد شد که ه خوااستاندارد داد نگیونیو صندوق مالباختگان ا یتیونیالندن کم ادیبه بن طیبل
 کنند. عیو مردم محل توز یآتش سوز دگانید بیآس نیآنرا ب

و  نیاورژانس، داوطلب یسهایشامل خانوادهها، سرو یآتش سوز دگانید بیآس یبرا
 صادر خواهد شد. یافتخار طیاز دو هزار بل شیب یاجتماعات محل یاعضا

------------------------------------------------------------------------- 

 ۵خاص  یگروهها یپوند و برا۱۵بزرگساالن  یبرا  #Game4Grenfell طیبل متیق
 ینترنتیا یبه نشان طیبل دیو خر شتریکسب اطالعات ب یپوند خواهد بود.  برا

www.game4grenfell.com دیمراجعه نمائ. 
 


