 ۸ژوئیه ۲۰۱۷
شماره ۱۴

چند مورد از پرسشهای مطرح شده در دیدار عمومی مرکز
فرهنگی المنار
تعدادی پرسش و موارد نگرانی در دیدار عمومی روز چهارشنبه در مرکز میراث
فرهنگی مسلمانان المنار مطرح شد.
سعی کردهایم برخی از آنها را در اینجا پاسخ دهیم .پاسخهای بیشتر را در دیدار بعدی
ارائه خواهیم کرد که در روز چهارشنبه  ۱۲ژوئیه (جوالی) از ساعت  ۶عصر تا
 ۷:۳۰شب در کلیسای سنت کلمن واقع در شماره  ،۹۵خیابان سیردار تشکیل خواهد
شد( .نشانی کلیسا)St. Clement’s Church, 95 Sirdar Road, W11 4EQ :
میخواهیم در مورد نحوه شروع
آتشسوزی بیشتر بدانیم؟
درک میکنیم که مایل هستید پاسخی
مسئوالنه از آتشنشانی دریافت کنید تا
بدانید آتش چگونه شروع شد ،اقدامات
احتیاطی مقابله با آتشسوزی منصوب در
محل چه چیزهایی بود و واکنش فوری که
در شب حادثه انجام شد چی بود؟ تحقیاقت
جاری پلیس در مورد این حادثه فرایند
فوقالعاده پیچیده و حساسی است و در
حال حاضر نمیتوانیم از این تحقیقات
اطالعاتی ارائه کنیم.با این وجود پرسنل
آتشنشانی لندن به ارائه خدمات دوش به
دوش سایر موسسات ادامه خواهد داد.

آیا محدوده اطراف برج برای زندگی
مردم ایمن هست؟
محدوده اطراف برج برای زندگی ،ایمن
هست و هیچ خطری مردم و خانوادههای
ساکن این محدوده را تهدید نمیکند.
ما در ساختمان برج دستگاههای کار
گذاشتهایم تا میزان حرکت اسکلت
ساختمان را کنترل کنیم تا اگر ساختمان
در هر جهت  5میلی متر

جابجا شود افرادی را که داخل ساختمان
کار می کنند و کسانی را که در محدوده
برج زندگی می کنند خبردار نماید.
اینمورد با متخصصین ایمنی و مهندسین
(ساختمان) مورد موافقت قرار گرفته
است .انتظار داریم ساختمان اندکی حرکت
داشته باشد چون بعد از قرار گرفتن در
معرض حرارت بسیار زیاد در حال سرد
شدن و انقباض است .با این وجود
برنامههایی برای تخلیه فوری محدوده
برج آماده شده تا در صورت تغییرات در
اسکلت برج از ایمنی و سالمت مردم
اطمینان داشته باشیم.

آیا باید در مواردی از قبیل آلودگی هوا
و کیفیت آب آشامیدن نگران سالمتی
خود ی باشیم؟
ما هر روز آخرین اخبار را از اداره
بهداشت عمومی انگلستان دریافت میکنیم
تا مطمئن باشیم این ناحیه حتیاالمکان
سالم و ایمن است .در محدوده برج،
مانیتورهایی برای کنترل آلودگی هوا
نصب شدهاند .درجه آلودگی هوا کم بوده
و همچنان پائین است .فعال هیچ مشکلی
در رابطه با کیفیت هوا یا آب آشامیدنی
وجود ندارد .آب آشامیدنی سالم بوده و
میتوانید بطور عادی از آن استفاده کنید.
اما اگر به هر مشکلی برخورد کردید با
شرکت آب مربوطه تماس بگیرید.

در این شماره
 ۲دیدار عمومی بعدی
 ۲مسئولین پرونده آماده خدمت هستند
 ۲بازدید شهردار از برنامه "ناهار
امید"
 ۳اطالعاتی در مورد حمایت مالی
 ۴کمک پرسنل ان اچ اس به آسیب
دیدگان گرنفل
 ۴پشتیبانی بهداشت روان ان اچ اس
 ۴برنامه محلی در خیابان گلبورن
 ۵صندوق امداد آتشسوزی لندن
صلیب سرخ بریتانیا
 ۶مرکز امداد وستوی
 ۶ایاب و ذهاب به مرکز وستوی
 ۶اقالم اهدایی
 ۷دعوت مشاوره عمومی هیئت
تحقیق و تفحص
 ۷برنامه جدید وزارت کشور برای
کمک به ساکنین
 ۸سواالت رایج

هدف از این خبرنامه
این چهاردهمین شماره خبرنامه گروه
اقدام گرنفل است .مایل هستیم شما را
در جریان آخرین اطالعات و خدمات
قابل استفاده قرار دهیم.
این خبرنامه به زبانهای انگلیسی و
عربی هم قابل تهیه است .برای کسب
آخرین اطالعات ما را در تویتر به
شناسه @ grenfellsupportو در
نشانی
به
فیسبوک
facebook.com/grenfellsupport
دنبال کنید یا به وبسایت ما به نشانی
 www.gov.ukمراجعه نمایید.
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ادامه از صفحه ۱

دیدار عمومی بعدی
جلسه بعدی دیدار عمومی در روز چهارشنبه  ۱۲ژوئیه (جوالی) از ساعت  ۶عصر تا
 ۷:۳۰شب در کلیسای سنت کلمن واقع در شماره  ،۹۵خیابان سیردار تشکیل خواهد شد.
(نشانی کلیسا : St. Clement’s Church, 95 Sirdar Road, W11 4EQ).حضور
در این دیدارها برای عموم آزاد است .پس حتما در جلسه حضور بهم رسانید یا اگر کسی
از ساکنین اراضی النکاستر وست را سراغ دارید که عالقمند به شرکت هست آنها را هم
برای جلسه دعوت کنید .اگر قادر به شرکت در جلسه بعدی نیستید ،ما اخبار مربوط به
مکانهای جلسات بعدی را به اطالعتان خواهیم رساند.
اگر برای طرح در جلسه بعدی پیشنهادی دارید لطفا با نشانی ایمیل
 communityengagement@grenfellresponse.orgتماس بگیرید.

مسئولین پرونده آماده خدمت هستند
برای ساکنین آسیب دیده و افراد خانواده آنها ،مسئولین پرونده اولین فرد برای
مراجعه هستند تا جهت دریافت کمکهای الزم کسب راهنمایی کنند.
برای ساکنین اراضی النکاستر وست امکان کمک در مرکز ورزشی وستوی
به نشانی Westway Sports Centre, 1 Crowthorne Road, W10 6RP
وجود دارد.
در کل  ۲۶۷مسئول پرونده مشغول کمک به آسیب دیدگان هستند .این کمکها از
راهنمایی ردر گرفتن مدارکی مانند پاسپورت و گواهینامه رانندگی گرفته تا
حمایت روانشناختی و تا یاری در موارد بهداشتتی ،اسکان و تحصیل را شامل
میشوند..
خدمات اضافی عبارتند از:
•

کمک به افراد داغدار برای شرکت در مراسم تدفین

•

انتقال کودکان از محل هتلها به مدارس

•

ارائه تخمین زمانی به مردم در مورد زمان تقریبی دریافت مسکن

•

تعویض برخی از اقالم مهم سالمتی از قبیل عصا ،عینک و محافظ اعضای
بدن

•

تعویض موبایلها و لپتاپها

برای درخواست کردن مسئول پرونده یا کنترل اینکه آیا برای شما مسئول پرونده
تعیین شده است یا نه ،میتوانید با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۷۴۵ ۶۴۰۰و یا نشانی ایمیل
تماس بگیرید:.
GrenfellTowerKeyWorkerHub@rbkc.gov.uk
ً
الخط
بأن
ا
علم
.
GrenfellTowerKeyWorkerHub@rbkc.gov.uk
بازدید شهردار کنزینگتون و چلسی از مراسم "شام امید" در مرکز
الیوم ( 24ساعة یومیا ً) ،وعلى مدار األسبوع ( 7أیام في األسبوع).
مفتوح طوال
مراکشی
زنان
شهردار کنزینگتون و چلسی ،ماری ترز روسی ،دیروز از مرکز زنان مراکشی
الحسینیه بازدید کرد هنگامیکه آن مرکز اولین کلوب طعام خود را بعد از فاجعه
آتشسوزی برج گرنفل برگزار میکرد.
شهردار از کار با ارزش داوطلبین مرکز که بعد از حادثه آتشسوزی به کمک
جامعه آمدند سپاسگزاری نمود .
وی از این موقعیت برای گوش دادن به نگرانیهای زنانی که از خدمات مرکز
استفاده میکنند گوش کرد و آنها را نسبت به کارهایی که توسط داوطلبین و
مسئولین در محل حادثه انجام میشود آگاه کرد.

چه خدماتی ارائه میشود؟

افرادی که نگران عزیزانشان هستند میتوانند
با شماره تلفن  ۰۸۰۰ ۰۳۲ ۴۵۳۹با پلیس
متروپولیتان تماس بگیرند.

سایر شماره تماسهای مهم

خدمات مربوط به از دست دادن عزیزان:
در  ۲۴ساعت شبانهروز با شماره تلفن
رایگان راهنمایی  ۰۸۰۸ ۸۰۸ ۱۶۷۷یا
نشانی ایمیلhelpline@cruse.org.uk
تماس بگیرید.
سواالت مربوط به صدور پاسپورت المثنی،
ویزا و مهاجرت به بریتانیا لطفا با تلفن
مشاوره  ۲۴ساعته  ۰۳۰۰ ۲۲۲ ۰۰۰تماس
بگیرید.
کیفیت هوا و مواجهه با دود :اگراز بروز
عالیم بیماریهای مرتبط با آلودگی هوا نگران
هستید باید به پزشک مراجعه کرده یا با
شماره  ۱۱۱وزارت بهداشت (ان اچ اس)
تماس بگیرید.
خدمات بهداشت روان وزارت بهداشت (ان
اچ اس) :برای دریافت خدمات در زمینه
بهداشت روان ،در  ۲۴ساعت شبانه روز با
شماره  ۰۸۰۰ ۰۲۳۴ ۶۵۰و یا نشانی ایمیل
 cnw-tr.spa@nhs.neتماس 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 از ساعت  ۱۰صبح تا
 ۸شب در مرکز امداد ،خدمات جسمی و
روانی هم دریافت دارید.نشانی مرکز امداد
عبارت است از Assistance Centre,
Westway
Sports
Centre,
 Crowthorne Road, W10 6RPبرای
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۱۳۳
 ۰۷۷۱۲ ۲۳۱تماس بگیرید.
همچنین میتوانید از  ۸صبح تا  ۸شب،
برای اخذ کمک با صلیب سرخ به شماره
 ۰۸۰۰ ۴۵۸ ۹۴۷۲تماس بگیرید.
برای دریافت منظم خبرها ما را در تویتر به
شناسه @ grenfellsupportو در فیسبوک
نشانی
به
 facebook.com/grenfellsupportدنبال
کنید یا به وبسایت ما به نشانی
 www.gov.ukمراجعه نمایید.
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اطالعات کمک مالی
میدانیم که هزینههای خانواده تمامی
ندارد چه خانوادهها بخواهند نقل مکان
بکنند چه نخواهند .ما اینجا هستیم تا
کمکشان کنیم .منابع مالی متعددی برای
کمک به آسیب دیدهگان آتشسوزی برج
گرنفل فراهم است:

وزارت کار و مستمری

دولت یک بودجه  ۵میلیون پوندی
اضطراری برای کمک به آسیب
دیدگان برج گرنفل اختصاص داده است
که شامل پرداخت تضمینی  ۵۰۰۰پوند
به حساب بانکی هر خانواده و ۵۰۰
پوند نقد به هر شخص میشود که
خانهشان را کامال از دست دادهاند تا
برایشان در تامین نیازهای اولیه مثل
خوراک و پوشاک کمک کند .این
بودجه بمنظور کمک برای هزینههای
تدفین هم قابل استفاده است.
نحوه درخواست :لطفا برای کسب
راهنمایی در مورد نحوه درخواست به
مرکز امداد وستوی واقع در
Assistance Centre at the
Westway Sports & Fitness
Centre, 1 Crowthorne Road,
W10 6RPمراجعه نمایید.
دریافت این مبلغ هیچ تاثیری روی
سایر کمک هزینههایی (بنفیت) که
دریافت میکنید ندارد.

خیریه جان لیون ( John
)Lyons Charity

کمک مالی خیریه برای گروهها یا
سازمانهایی که با کودکان و افراد جوان
کار میکنند قابل دسترس است.این
کمک خیریههای ثبت شده ،شرکتهای
عام المنفعه ،گروههای محلی
غیرانتفاعی ،مدارس و گروههای
مذهبی محلی را در بر میگیرد.
نحوه درخواست :سازمانها باید فرم
درخواست را بصورت آنالین در
اینترنتی
نشانی
www.jlc.london/news/grenfel
 l-tower-disasterپر کرده و به
نشانی ایمیل info@jlc.london
بفرستند.

الندن فاندرز " London
Funders

یک بودجه  ۱میلیون پوندی برای
سازمانهای محلی و خیریههای
الصغیرة والمنظمات المحلیة

کوچکتر که برای یاری در کمک به
آسیب دیدگان این فاجعه پیشقدم شدهاند
قابل دسترسی است .هدف از این بودجه
جبران هزینههای سازمانها و اطمینان
از این است که فعالیت آنها تداوم خواهد
داشت
نحوه درخواست :لطفا فرم درخواست
اینترنتی
نشانی
از
را
www.londonfunders.org.uk/a
bout/greenfell-fire-response
دانلود و تکمیل کنید.
الندن فاندرز روزهای پنجشنبه در
مرکز ورزشی وستوی حضور دارند تا
در تکمیل فرمها همکاری کنند.

صندوق اضطرار لندن – از محل
هدایای مردمی
قرار است وارثین افرادی که متاسفانه
در حادثه آتشسوزی برج گرنفل
جانشان را از دست دادند ابتدائا
 ۲۰۰۰۰پوند دریافت کنند .افرادی که
زخمی شده و هفت روز در بیمارستان
بستری شدند  ۱۰۰۰۰پوند دریافت
خواهند کرد .افرادی هم که زخمی شده
و شش ساعت یا بیشتر در بیمارستان
بستری شدند  ۳۵۰۰پوند خواهند
گرفت .صندوق اضطرار لندن این
مبالغ را از طرف صلیب سرخ بریتانیا،
بنیاد کی اند سی و صندوق جامعه لندن
 /صندوق محرومین ایونینگ استاندارد
توزیع میکند .تمامی این مبلغ از محل
هدایای مردمی تامین میشود.
نحوه درخواست :افسران ارتباط با
خانواده که با خانوادههای داغدار در
ارتباط هستند فرم درخواست را در
اختیار آنها قرار داده و آنها را در
تکمیل فرم کمک خواهند کرد .همچنین
میتوانید با تلفن امداد صلیب سرخ به
شماره  ۰۸۰۰ ۴۵۸ ۹۴۷۲تماس
بگیرید.

صندوق شروع تازه– تامین
مالی از محل هدایای مردمی
بیناد کی اند سی
اگر در برج گرنفل و خیابان گرنفلواک
زندگی میکردید هنگام

دریافت تائیدیه مسکن موقتی یا دایمی
هر خانواده مبلغ  ۱۰۰۰۰پوند تحت
عنوان «شروعی تازه» دریافت خواهد
کرد .این مبالغ از محل هدایای صندوق
برج گرنفل بیناد کی اند سی تامین شده
و توسط بنیاد راگبی پورتبللو مدیریت
میشود.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره
تلفن  ۰۲۰ ۷۲۲۹ ۲۹۲۸و یا ایمیل
newhomesteam@rpt.org.uk
تماس بگیرید.

دسترسی به حمایت مالی
از ساعت  ۱۲ظهر روز  ۷ژوئیه
(جوالی) کل مبلغ کمکی اعطاء شده
به خانوادهها  ۰۰۰,۵۰۰,۳پوند است.
این مبلغ شامل  ۵۰۰پوند پول نقد
است که به افراد باالی  ۱۶سال داده
شده ۵۰۰۰ ،پوند به ازای هر خانواده
که توسط وزارت کار و مستمری در
یکه مرحله به حساب بانکی یا مشابه
سرپرستان خانواده واریز شده است
و مبالغ پرداختی اضطراری توسط
باروی سلطنتی کنزینگتون و چلسی
میباشد .تاکنون  ۱۱۸خانواده از
کمک  ۵۰۰۰پوندی بهرهمند شدهاند.
از روز شنبه به بعد ،ساکنین برج
گرنفل و خیابان گرنفل واک که هنوز
کمکهای  ۵۰۰یا  ۵۰۰۰پوندی را
نگرفتهاند میتوانند در مرکز
وستوی درخواست کمک کنند.

گواهینامه رانندگی و اسناد
خودرو

در کلیه روزهای هفته پرسنلی از دی
وی ال ای در مرکز امداد وستوی
حضور دارند تا در مورد
گواهینامههای رانندگی و اسناد خودرو
به شما کمک کنند .همچنین با تماس با
شماره تلفن ۰۳۰۰ ۰۸۳ ۰۱۰۳
راهنمایی دریافت کنید.
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کمک پرسنل ان اچ اس به آسیب دیدگان گرنفل
امیلی کاروگابا ،یکی از پرستاران ارشد اداره بهداشت محالت مرکز لندن ان اچ
اس ( )CLCH NHSاست که بعد از آتشسوزی مشغول امدادرسانی بوده است
بمنظور یاری ساکنین با گروه بهداشت روانی و جیپیها همکاری میکند.
«نقش ما گوش کردن به درد دل مردم و هدایت آنها به خدمات مناسب حالشان است.ما در
محل دنبال افراد میرویم ،به هتلها و محلهای موقتی اقامتشان رفته و پیشنهاد کمک و
راهنمایی میکنیم».
«کمک کردن به مردم در این شرایط بحرانی سبب رضایت قلبی ما میشود .امیدواریم
بتوانیم نیازهایشان را تامین کنیم .اما از مردم میخواهیم پیش ما بیایند و بگویند چه چیزی
نیاز دارند و ما چگونه میتوانیم بهتر کمکشان کنیم».
«ما مدام با داوطلبین محلی که نیازهای مردم را شناسایی میکنند در تماس هستیم .این
پروژهای بلند مد است و مردم کمکهای زیادی الزم خواهند داشت و ما هم تمام حواسمان
را بر روی تامین این نیازها متمرکز کردهایم».

پاتریک بیتس از تیم تراپیستهای خانواده ،گفت« :ما به مردم راهنمایی و مشاوره
میدهیم .و فضایی ایجاد کردهایم تا مردم بتوانند در مورد عالیم بیماریهایی که
ممکن است خود یا فرزندانشان داشته باشند صحبت کنند».
«ما در وحله اول فضایی ارایه میکنیم تا مردم صحبت کنند و اطالعاتی در مورد آنچه که
ممکن است بعد از یک حادثه دردناک پیش بیاید میدهیم .میخواهیم بمردم کمک کنیم برخی
از عالیم بیماری را که دارند تشخیص دهند و به آنها فنونی یاد میدهیم تا این عالیم را
کنترل کنند .ما همچنین به آنها یاد میدهیم اگر این عالیم کاهش نیافت چکار کنند».
«من اصوال با کودکان و خانواده ها کار میکنم .یکی از پیامهای اصلی ما این است که
کارهای روتین خود را تا جاییکه ممکن است بطور عادی ادامه دهید در عین حال به
کودکانتان امکان صحبت کردن در مورد آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که تجربه کردهاند را
بدهید».
این تیم ان اچ اس از ساعت  ۱۰صبح تا  ۸شب در مرکز امداد وستوی آماد خدمت است.
خط مشاوره بهداشت روان بطور  ۲۴ساعته با شماره تلفن  ۰۸۰۰ ۰۲۳۴ ۶۵۰و یا نشانی
ایمیل  cnw-tr.spa@nhs.netقابل دسترس است.

وبسایت گرنفل برای آسیب دیدگان اطالعات اساسی را ارائه میکند.
وبسایتی راهاندازی شده که تمامی اطالعات اصلی برای کمک به آسیب دیدگان
آتشسوزی برج گرنفل را یکجا گردآورده است
وبسایت  Grenfellresponse.org.ukدر مواردی مانند اسکان ،بهداشت ،کمک
مالی ،و مراقبت از کودک مطلب دارد .این وبسایت همچنین فهرستی از شماره
تماسهای مهم برای اخذ کمک و نیز نقشه محله را دارد که مکان مرکز امداد
وستوی و جزئیات سیستم حمل و نقل محلی روی آن مشخص شده است.
عالوه بر این آرشیو این خبرنامهها به زبانهای انگلیسی ،فارسی ،و عربی در این
وبسایت قابل دسترس است.

حمایت در زمینه بهداشت روانی
از طرف ان اچ اس
دست و پنجه نرم کردن با ناراحتیهای
عاطفی فاجعه عظیمی چون آتشسوزی
برج گرنفل کار بسیار سختی است .اگر
دز فایق آمدن بر این ناراحتیها مشکل
دارید ،امکان کمک به شما فراهم است.
مهم است بدانید که داشتن واکنشهای
عاطفی قوی نسبت به حوادث فاجعه
بار ،طبیعی است و مهم است به همدیگر
صحبت کنید و از خطهای مشاوره امداد
استفاده کنید چرا که فاصله شما با
خدمات تخصصی فقط به اندازه یک
تماس تلفنی است.
اگر از این مشکل رنج میبرید یا کسی
را سراغ دارید که مشکل دارد میتوانید
با خط مشاوره بهداشت روان ان اچ اس
به شماره  ۰۸۰۰ ۰۲۳۴ ۶۵۰و یا
نشانی ایمیل cnw-tr.spa@nhs.net
تماس بگیرید .این مرکز  ۲۴ساعته
فعال است.

برنامهای محلی در خیابان
گلدبورن ( Goldborne
)Road
روز یکشنبه  ۹ژوئیه (جوالی) صدها نفر
به خیابان گلدبورن خواهند آمد تا از
موسیقی زنده ،رقص ،غذاهای بینالمللی،
ورزش و بازی کودکان بهرمند شوند.
این جشن ساالنه که سرشار از تفریح و
سرگرمی برای کلیهی اعضای خانواده
است از ظهر تا  ۶عصر طول خواهد
کشید.
سازماندهندگان مراسم خاطر نشان
کردهاند که خیابان گلدبورن در مدت مراسم
در حد فاصل خیابان پورتبللو و خیابان
وورنینگتون بر روی عبور و مرور
خودروها بسته خواهد بود.ود" أثناء
االحتفال.

 8ژوﺋﯿﮫ 2017

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺤﻠﯽ در ھﺘﻞھﺎ ھﻢ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد
ﻧﺴﺨﮫھﺎی ﭼﺎﭘﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ در
ھﺘﻠﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﺣﺎدﺛﮫ
ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ
زﺑﺎﻧﮭﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،و
ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮭﯿﮫ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺨﮫھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻧﺸﺎﻧﯽ
grenfellresponse.org.uk
/newsletter-archive

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺪﻧﺒﺎل آﺗﺶﺳﻮزی ﺑﺮج ﮔﺮﻧﻔﻞ
اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽدھﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﻮا،
ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ دود ،آزﺑﺴﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﺑﺎﻟﮫھﺎ و آوار
آﺗﺶﺳﻮزی اﺳﺖ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﻮا

ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻣﺮدم در ﻣﺤﺪوده ﺣﺎدﺛﮫ ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ.
اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻣﺪام ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﻮای ﻣﻨﻄﻘﮫ را زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ دارد و آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ

ﺻﻨﺪوق اﻣﺪاد آﺗﺶﺳﻮزی ﻟﻨﺪن ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮای
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﻨﺪوق اﻣﺪاد آﺗﺸﺴﻮزی ﻟﻨﺪن ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ از
ﮐﻤﮏ ﺑﮫ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن آﺗﺶﺳﻮزی ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﯽ اﻧﺪ ﺳﯽ
و ﺑﻨﯿﺎد ﻻﻧﺪن ﮐﻤﯿﻮﻧﯿﺘﯽ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل را در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺎرد ﺑﮕﺬارد.
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﻨﯿﺎد اﺿﻄﺮار ﻟﻨﺪن ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﻣﺒﻠﻎ
اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﺬارد اﻧﺘﻘﺎل داده اﺳﺖ.
ھﺮ ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﮫ در ﺣﺎدﺛﮫ آﺗﺶﺳﻮزی ﺑﺮج ﮔﺮﻧﻔﻞ ﻋﺰﯾﺰی را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ
 20000ﭘﻮﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺸﺪت ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ – ﺑﯿﺶ از ھﻔﺖ روز در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ – ﻣﺒﻠﻎ  10000ﭘﻮﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ
ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  3500ﭘﻮﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ھﻔﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 15 ،ﺗﻘﺎﺿﺎی دﯾﮕﺮ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﻮده و  30ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻼم ھﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻣﺎده
ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  0800 458 9472ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﻮن اﮐﻨﻮن ﺑﻮدﺟﮫ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ھﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﻠﻎ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﮫھﺎی اداری و ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﺎدﺛﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ اﻓﺮادی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ اھﺪای ﭘﻮل دارﻧﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ beta.redcross.org.uk/appeal/london-
 fire-reliefاﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.

ﮐﻤﺎﮐﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی رﺻﺪ
ﮐﻨﻨﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا در ﻣﺤﻠﮭﺎی اطﺮاف
ﺑﺮج ﮔﺮﻧﻔﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ و دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی
اﺿﺎﻓﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺣﺎل
ﻧﺼﺐ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ آب

ﮐﯿﻔﯿﺖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در اﺛﺮ آﺗﺶﺳﻮزی
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻧﻮﺷﯿﺪن و اﺳﺘﻔﺎده از
آب ﻟﻮﻟﮭﮑﺸﯽ ،ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .اﮔﺮ
اﻓﺮادی در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
آب ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﻮاد زاﺋﺪ و آوار

اﮔﺮ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﯾﺎ آوار آﺗﺸﺴﻮزی در ﻣﻠﮏ
ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 020 7361 3001ﺑﺎ ﺷﮭﺮداری ﺑﺎروی
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻨﺰﯾﻨﮕﺘﻮن و ﭼﻠﺴﯽ ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﺂوری و ﺑﺮدن
آﻧﮭﺎ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ھﻮا

ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی
ﺗﺼﻔﯿﮫ ھﻮا ﮐﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان
ﻣﻮاد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖزای ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد
در ھﻮا ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮﻧﺪ ﭼﻮن
ذرات ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﮐﮫ در آﺗﺸﺴﻮزی اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺮده و در ھﻮا
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ذرات ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺴﺮﻋﺖ روی
ﺳﻄﻮح ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ
ﺧﯿﺲ ﭘﺎک ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در وﺑﺴﺎﯾﺖ
اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻧﺸﺎﻧﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
www.gov.uk/government/news/
public-health-advicefollowingthe-grenfell-tower-fire
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
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مرکز امداد وستوی ()Westway Assistance
مرکز امداد وستوی کماکان محل مراجعه کسانی است که در آتشسوزی برج گرنفل
آسیب دیده و نیاز به راهنمایی و پشتیبانی تخصصی دارند.
مرکز امداد برای ارائه  ۲۴ساعته خدمات فوری و اورژانسی به افراد و خانوادههای
آسیب دیده از آتشسوزی برج گرنفل راهاندازی شد.
تالشها و زحمات تمامی داوطلبان ،سرویسهای خدمات اضطراری وتمام افرادی که
بعد از حادثه در محل به مردم ارائه خدمت مینمایند در زمانی که مردم و خانوادههای
آسیب دیده دچار تالمات شدید روحی هستند بی نظیر و خارقالعاده بوده است.
همچنانکه نیاز به خدمات فوریتی کاهش یافته و خدمات بلند مدت تر نیاز است نقش
مرکزدارد عوض میشود.
اکنون این مرکز از ساعت  ۱۰صبح تا  ۸شب باز است .در این مرکز پرسنل متعهد
آماده ارائه خدمات در زمینههای ان اچ اس ،وزارت کشور (هوم آفیس) کمک
هزینهها (بنفیت) ،اداره پست ،حمل و نقل لندن ،مددکاری اجتماعی برای بزرگساالن
و کودکان ،اسکان ،اداره دارایی (اچ ام آر سی) پاسپورت ،دی وی ال ای و مهاجرت
هستند.
تا به امروز ،این مرکز بیش از  ۱۴۳۰نفر را ثبت نام کرده است و دیروز در هر
ساعت بطور متوسط به  ۱۵نفر مشاوره داد.
لطفا برای دریافت خدمات بالینی یا عاطفی ،به خط امداد صلیب سرخ به شماره
 ۰۸۰۰ ۴۵۸ ۹۴۷۲تماس بگیرید .این خط تلفن از  ۸صبح تا  ۸شب فعال است.
خارج از این ساعات میتوانید پیام صوتی خود را برای ضبط شدن بیان کنید .این
پیامها صبح روز بعد بررسی و مورد اقدام قرار میگیرند .پیشنهادات و انتقادات خد
را به نشانی ایمیل  support@grenfellresponse.orgبفرستید.

ایاب و ذهاب به مرکز امداد وستوی
گروه حمایت و مراقبت سفر ،کماکان به ارائه سرویس ایاب و ذهاب به مرکز امداد
وستوی برای آسیب دیدگانی که در هتلها اسکان داده شدهاند ادامه میدهد .
این گروه در تمام هفت روز هفته از ساعت  ۸صبح تا  ۱۱شب آماده خدمت است و
با شماره تلفن  ۰۲۰ ۷۳۶۱ ۳۶۲۳سا با نشانی ایمیل
passengertransport@rbkc.gov.ukقابل تماس است.
سرویس رفت و برگشت اتوبوس بین مرکز امداد محلی و هتلهای محل اقامت موقت
خانوادههای آسیب دیده ،اکنون بصورت سرویس درخواستی انجام میشود تا نیازهای
اضطراری را تامین کند.
افرادی که نیاز به استفاده از سرویس اتوبوس دارند باید با شماره تلفن ۲۵۱ ۰۱۶۰
 ۰۳۴۴تماس گرفته و اطالعات مبدا ،مقصد و زمان تردد خود را اعالم نمایند.
اپراتورهای مرکز سعی خواهند کرد نیاز شما را تامین کنند .این خط تلفن  ۲۴ساعته
فعال است.

اخبار مسافرت هوایی و ریلی
برای آسیب دیدگان حادثه که بمنظور
بشردوستانه نیاز به مسافرت هوایی
دارند امکان کمک فراهم است .برای
ارائه درخواست ،لطفا با ثلیب سرخ
ایمیل
نشانی
به
بریتانیا
familyreunion@redcross.org.
ukتماس بگیرید.
برای هر شخصی که در آتش سوزی
آسیب دیده و بمنظور بشردوستانه ،مثل
عیادت فامیل یا دوستان در بیمارستان،
نیاز به مسافرت هوایی یا ریلی دارد
امکان کمک فراهم است.درخواستها
باید از طریق سازمانهای شناخته
شدهای که در کار کمک به آسیب
دیدگان هستند ارائه شود ،نه توسط
افراد.

اقالم اهدایی
بیش از  ۴۰هزار جعبه حاوی اقالم
اهدایی مردم نزد شورای باروی
سلطنتی کنزینگتون و چلسی موجود
است که توسط همان شورا توزیع
میشود .این اقالم در محل مرکز امداد
وستوی بین قربانیان حادثه آتش
سوزی توزیع میشود و صلیب سرخ
هم در رساندن این اقالم بدست
نیازمندان همکاری میکند.
حجم اقالم اهدایی مازاد بر نیاز
مصرفی آسیب دیدگان آتش سوزی
است .ثلیب سرخ مازاد قابل فروش
اقالم اهدایی را در فروشگاههای خود
بفروش رسانده و مبلغ بدست آمده را
مستقیما صرف کمک به قربانیان حادثه
میکند.
تمامی این مبلغ به صندوق قربانبان
واریز میشود در نتیجه مردم میتوانند
برای بازسازی زندگیشان آنچه را که
نیاز دارند خودشان بخرند.
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ساعات کار جدید مرکز
تماس صلیب سرخ
ساعات کار مرکز تماس و
راهنمایی صلیب سرخ بریتانیا به
 ۸صبح تا  ۸شب تغییر یافته است.
در مدت دو هفته اول فعالیت ،این
مرکز در تمام ساعات شبانه روز
شلوغ بود .بعد از آن تقریبا
تماسهای شب هنگام تمام شده
است .در نتیجه اکنون از ساعت ۸
صبح تا  ۸شب فعال است .خارج
از این ساعات می توان در
پیامگیر صوتی مرکز پیغام
گذاشت که پیامها صبح روز بعد
مورد بررسی قرار خواهند
گرفت.
شماره تلفن مرکز تماس صلیب
سرخ  ۰۸۰۰ ۴۵۸ ۹۴۷۲می
باشد.

پوشاندن برج گرنفل
ما از دیدگاههای مردم در مورد
پوشاندن برج گرنفل آگاه هستیم.
اما هم پلیس متروپولیتان و هم آتش
نشانی لندن اظهار داشتهاند که
پوشاند برج در این موقعیت
حساس مانع تحقیقات خواهد شد.
میدانیم که مردم محل دوست دارند
هر چه زودتر برج پوشانده شود،
اما حداقل تا ماه اکتبر ،این امر
امکانپذیر نخواهد بود.

دعوت مشاوره عمومی هیئت تحقیق و تفحص
سر مارتین موربیک ،رئیس هیئت تحقیق و تفحص عمومی گرنفل ،اقدام به اخذ مشاوره
از عموم برای تعیین معیارها و مصادیق تحقیق و تفحص کرده است .از عموم مردم دعوت
میشود پاسخ خود را ارسال کنند بویژه از افرادی که در آتشسوزی آسیب دیدهاند دعوت
میشود نظرات خود را بیان کنند .تمام پاسخا مطالعه شده و پیشنهادات ما به نخست وزیر
ارائه خواهد شد .تصمیم نهایی را در مورد معیارها و مصادیق تحقیق و تفحص ،نخست
وزیر خواهد گرفت.
این مشاوره تا  ۱۴ژوئیه (جوالی) در جریان بوده و فایل پاسخ در نشانی اینترنتی
www.grenfelltowerinquiry.org.uk/news/grenfelltower-inquiry-seeks /views-workقابل دسترسی است.

برنامه جدید وزارت کشور (هوم آفیس) برای کمک به ساکنین برج گرنفل
وزارت کشور برنامهای شروع کرده تا به افرادی که در حادثه آتش سوزی بی خانمان
شدهاند امکان اقامت قانونی  ۱۲ماهه در بریتانیا را فراهم نماید.
اگر افرادی بطور غیرقانونی در بریتانیا هستند و پرونده در جریان پناهندگی ندارند یا
مجوز اقامتشان در بریتانیا در شرف اتمام است از این برنامه منتفع خواهند شد .دولت
تضمین داده است بر علیه افرادی که مستقیما در آتش سوزی آسیب دیدهاند کنترل اقامتی
و مهاجرتی نخواهد کرد .این برنامه برای این راه اندازی شده تا اطمینان حاصل شود
کلیه آسیب دیدگان به تمام خدمات مورد نیاز از قبیل بهداشت و درمان و مسکن دسترسی
خواهند داشت.
الزم نیست ساکنین محل برای استفاده از این برنامه درخواست ارائه دهند اما باید به مرکز
امداد آمده و رو در رو صحبت کنند .اگر نیاز داشته باشند میتوانند کسی را با خود بیاورند
تا ما با او به نمایندگی از وی صحبت کنیم.
افرادی که فکر میکنند حائز شرایط هستند میتوانند از ساعت  ۱۰صبح تا  ۸شب در مرکز
امداد وستوی به نشانی Westway Sports and Fitness Centre, 1 Crowthorne
Road, W10 6RPبطور رو در رو با پرسنل وزارت کشور صحبت کنند .
از ساکنین خواسته میشود هر گونه مدارکی که دارند همراه خود بیاورند تا ثابت کند در
تاریخ وقوع حادثه در برج گرنفل ساکن بوده اند .اگر مدارکشان را در آتش سوزی از
دست داداند باز هم میتوانیم کمک کنیم.
ساکنین برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این برنامه میتوانند بط ور  ۲۴ساعته با
شماره تلفن  ۰۳۰۰ ۲۲۲ ۰۰۰۰تماس گرفته و هماهنگ کنند یکی از کارشناسان پاسپورت
و ویزا صحبت کنند.

معافیت ساکنین خیابانهای بانادو واک ،تسترتون واک و هرستوی تا ژانویه  2018از پرداخت
اجاره
شورای کنزینگتون و چلسی تائید کرده است که ساکنین خیابانهای بانادو واک ،تسترتون واک و هرستوی ،از تاریخ وقوع
آتشسوزی تا آخر ژانویه  2018مجبور نیستند اجاره پرداخت کنند .در آنزمان وضعیت دوباره بررسی خواهد شد .شورا همچنین
تائید کرده است که ساکنینی که اجاره هایشان بصورت دایرکت دبیت یا استندینگ اوردر پرداخت شده ،مبالغ پرداختی آنها عودت
داده خواهد شد.
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ﺳﻮاﻻت راﯾﺞ
ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺪاد ﭼﮫ ﻣﺪت ﻓﻌﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟
ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺪاد ﺑﺮای ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ ﻓﻌﺎل
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از
آﺗﺶﺳﻮزی ﺑﺮج ﮔﺮﻧﻔﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﮫ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﮐﻤﮏ را ﭼﮫ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،از ﻧﻈﺮ آﻧﮭﺎ
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آن ﮐﻤﮏ
ﮐﺠﺎﺳﺖ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻻزم دارﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ اراﺋﮫ
دھﯿﻢ.

آﯾﺎ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻗﺒﻮض
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺴﻮﯾﮫ ﻧﺸﺪه ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﻨﺪ؟
دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﺴﺘﮫ ﮐﻤﮑﯽ
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را در ﻣﻮرد آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز
و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﺑﺮج ﮔﺮﻧﻔﻞ
اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺪھﯽ ﺗﺴﻮﯾﮫ ﻧﺸﺪه آﺳﯿﺐ
دﯾﺪﮔﺎن آﺗﺶﺳﻮزی ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺑﻮدﺟﮫ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪی ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﺑﺖ
ﻣﻮاد ﺿﺮوری ،ﻏﺬا ،ﭘﻮﺷﺎک و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮭﯿﮫ اﺳﺖ:
https://goo.gl/yhcniU

ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﺮج ﮔﺮﻧﻔﻞ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻏﺮب ﻟﻨﺪن اداره ﭘﺴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ واﻗﻊ در
ﻧﺸﺎﻧﯽ West London Delivery
Centre, Unit 20-23, 7 Premier
Park Road, London NW10 7NZ
ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮد) .ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر :دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ
ﺷﻨﺒﮫ ،از  8ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  2ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ و
ﯾﮑﺸﻨﺒﮫھﺎ  9ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  1ﺑﻌﺪازظﮭﺮ(
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺮﮐﺰ ورزﺷﯽ
وﺳﺖوی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻗﺮار
دارد .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﮫھﺎ ھﯿﭻ ﻣﺪرک
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﮫ اداره ﭘﺴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮای
آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﻤﺪت ﯾﮑﺴﺎل راﯾﮕﺎن
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 01752 387055
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﮔﻤﺸﺪه ،ﺑﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺖ؟
ھﺮ ﮐﺲ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻤﺸﺪهای را
ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺪھﺪ ،ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ

اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺟﺪﯾﺪ اﺗﺎق ﺣﺎدﺛﮫ 4539
 0800 032ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد.

ﻣﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻢ را در آﺗﺶﺳﻮزی از
دﺳﺖ دادهام و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮑﻨﻢ؟

اﮔﺮ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ،اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ،
ﻣﺪارک ﻣﻠﯿﺖ ،ﺗﻮﻟﺪ ،ﯾﺎ ازدواج ﺷﻤﺎ در
اﺛﺮ آﺗﺶﺳﻮزی ﺑﺮج ﮔﺮﻧﻔﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ
اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﺸﺎوران ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮﮐﺰ
ورزﺷﯽ وﺳﺖوی ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﯽ Westway
Sports and Fitness Centre,
Crowthorne Road, W10 6RP
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ 24
ﺳﺎﻋﺘﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ راھﻨﻤﺎﯾﯽ 0000
 0300 222ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ و درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﻨﻞ اداره ﭘﺎﺳﭙﻮرت و
وﯾﺰا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد.

آﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﻤﮏ  5500ﭘﻮﻧﺪی را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻦ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫھﺎ )ﺑﻨﻔﯿﺖ(
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟
وزارت ﮐﺎر و ﻣﺴﺘﻤﺮی اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﮫ
ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫھﺎ ھﻢ ﻣﻨﺠﻤﻠﮫ
ﭘﺮداﺧﺘﮭﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .و ھﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﮫ از ﺑﺎﺑﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻌﺎف
از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮای اراﺋﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ وزارت ﮐﺸﻮر
ﭼﮫ ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ اراﺋﮫ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ در آﺗﺶﺳﻮزی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و اﺳﻨﺎد
ﻣﮭﻢ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ،ﮐﺎرت
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ،ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ،ﯾﺎ
ﻧﺎﻣﮫ وزارت ﮐﺸﻮر )ھﻮم آﻓﯿﺲ( ﺧﻮد را
از دﺳﺖ دادهاﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻤﮑﺘﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺪرک ﯾﺎ ﺷﻮاھﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ
ھﻨﮕﺎم آﺗﺶﺳﻮزی در ﺑﺮج ﮔﺮﻧﻔﻞ ﯾﺎ
اطﺮاف آن اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ
وﺳﺖوی ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در اﺧﺬ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺒﺾ آب ،ﺑﺮق،
ﮔﺎز ،ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب

ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ )ﺑﻨﻔﯿﺖ( ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺎ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﻔﻮ
ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ؟
ﺳﺎﮐﻨﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎﯾﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺎ  31اوت )آﮔﻮﺳﺖ(  2017ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺧﻮد را
ﻧﺰد ﭘﺮﺳﻨﻞ وزارت ﮐﺸﻮر )ھﻮم آﻓﯿﺲ( در ﻣﺮﮐﺰ
ورزﺷﯽ وﺳﺖوی ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺑﺮوﺷﻮر ﻣﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر در ﻣﻮرد ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮج
ﺑﺮج ﮔﺮﻧﻔﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺳﮑﻠﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
اﯾﻤﻨﯽ اﻓﺮادی ﮐﮫ داﺧﻞ ﺑﺮج ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺮج زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺮدم و اﻓﺮادی ﮐﮫ در
ﻣﺤﺪوده ﺑﺮج زﻧﺪﮔﯽ و داﺧﻞ ﺑﺮج ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻄﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻌﺪ از ﺣﺮارت ﻓﻮقاﻟﻌﺎده آﺗﺶﺳﻮزی،
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺮج ﺑﻌﻠﺖ اﻧﻘﺒﺎض اﻧﺪﮐﯽ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد .ﺣﺎﺷﯿﮫ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ  5ﻣﯿﻠﯽ
ﻣﺘﺮ از ھﺮ طﺮف ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ
و ﻣﮭﻨﺪﺳﺎن ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
و در ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ھﺮ ﻣﻮﻗﻊ از ﺣﺎﺷﯿﮫ اﯾﻤﻨﯽ ﻋﺒﻮر ﺷﺪ ،ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮج ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر
ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺮج ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن در ﻣﺤﻞ ﺑﺮج ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻋﻼن ﺧﻄﺮی ھﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺴﺘﮫ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮج
از  5ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﺮای اﺧﻄﺎر ﺑﮫ
ﻣﺮدم آژﯾﺮ ﺑﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد.

ﻋﺮﺿﮫ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
ﻋﺮﺑﯽ
اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ
ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮭﯿﮫ اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﮫ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را از
ﻣﺮﮐﺰ وﺳﺖوی ﺗﮭﯿﮫ ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻧﺸﺎﻧﯽ
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