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تمدید مهلت ارسال پیشنهادات به هیئت تحقیق و تفحص

در این شماره
 ۱تمدید مهلت ارسال پیشنهادات

اکنون تائید شده است که مهلت ارسال
پیشنهادات برای تعیین اصول تحقیق و
تفحص تمدید شده است.
بدنبال صحبت با طیفی از افراد مرتبط
با حادثه ،علی الخصوص بازماندگان
آتشسوزی و سایر ساکنین امالک
النکاستر غرب ،روشن شد که برای
پاسخگوئی به این دعوت به مهلت
بیشتری نیاز است.
در نیجه مهلت مشارکت بمدت دو
هفته تا تاریخ  ۸۲ژوئیه (جوالی)
تمدید میشود .این امر فرصت
بیشتری در اختیار مردم قرار می دهد
تا نظرات بهتری ارسال کنند که
مستقیما در عملکرد تحقیق و تفحص
تاثیر دارد چون بدون تعیین أصول
اصلی تحقیق و تفحص به کندی پیش
خواهد رفت.
بزودی جزئیات دیدارهای مربوط به
بحث در مورد أصول تحقیق و تفحص
اعالم خواهد شد.
رئیس تحقیق و تفحص سر مارتین
موربیک بوده و گروهی متشکل از
حقوقدانان و پرسنل إدارات مختلف
دولتی با وی همکاری خواهند کرد.
مشاور ملکه ،ریچارد میلت بعنوان
مشاور تحقیق و تفحص منصوب شده
است .او دارای تجربه طوالنی در حل
و فصل دعاوی تجاری در زمینه های
مختلف است از قبیل وکالتً قضاوت و
فرجامخواهی .در ضمن وی معاون
قاضی دادگاه عالی است .نقش مشاور
تحقیق و تفحص اشکال گوناگون
دارداز جمله ارائه شواهد و سوال
کردن از شهود در جلسه دادگاه.
مشاور همچنین به رئیس تحقیق و
تفحص مشاوره حقوقی داده و در
زمینه مسائل رویداده در طی تحقیق و
تفحص اعالم نظر میکند.

گروه مجربی از حقوقدانان و پرسنل
دولتی با تحقیق و تفحص همکاری
خواهند کرد .این افراد عبارتند از:
برنارد ریچموند (مشاور ملکه)
برنارد در سال  ۸۸۲۲عضو کانون
وکال شده و در سال  ۸۰۰۲عنوان
مشاور ملکه را دریافت کرد .او
متخصص دعاوی جنایی بخصوص در
مورد افراد آسیب پذیر است .او همچنین
دستیار پزشکی قانونی هم هست..
كیت گرانج (مشاور ملكه)
کیت در سال  ۸۸۸۲عضو کانون وکال
شده و در سال  ۸۰۸۲عنوان مشاور
ملکه را دریافت کرد.او تبحر خاصی
در زمینه قوانین تجاری ،ساختمانی،
عمومی و تحقیق و تفحص دارد.
کارولین فیدرستون ،وکیل تحقیق و
تفحص
کارولین فیدرستون در سال ۸۸۲۲
درک پرستاری خود را گرفت .او تا
سال  ۸۸۸۲در ان اچ اس ( )NHSکار
میکرد و سپس شغلش را به وکالت
تغییر دارد .چون مدتی از سابقه شغلیش
را در مراکز درمانی خصوصی سپری
کرده بود در سال  ۸۰۰۲به اداره
حقوقی دولت پیوست و آخرین سمت
وی معاون مدیر یک گروه بزرگ
دعوای حقوقی بود.
مارك فیشر ،منشی تحقیق و تفحص
مارک فیشر در تاریخ  ۸۲ژوئن ۸۰۸۲
بعنوان دبیر و منشی تحقیق و تفحص
منصوب شد .پیش از آن وی مدیر اداره
جامعه مدنی و نوآوری در هیئت دولت
بود .مارک مدت  ۴۳سال در دولت،
عمدتا در وزارت کار و مستمری ،کار
کرده است.

برای تحقیق و تفحص
 ۲آخرین اخبار اسکان
 ۲پشتیبانی از کودکان
 ۳آخرین اخبار بهداشت و درمان
 ۳دفترهای گرامیداشت و یادبود
 ۳همکاری محلی
 ۴برنامه موسیقی «اسپرد د الو»
 ۴حمایت حقوقی از ساکنین
 ۴پوشاندن برج گرنفل
 ۴نشان «عشق به گرنفل»
 ۴سواالت رایج

هدف از این خبرنامه
این هفدهمین 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
شناسه
به
تویتر
 @grenfellsupportو در
نشانی
به
فیسبوک
facebook.com/grenfellsup
 portدنبال کنید یا به وبسایت ما به
نشانی  www.gov.ukمراجعه
نمایید.
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آخرین اخبار برنامه اسکان
یافتن مسکن مناسب نیاز هر شخصی که در آتش سوزی آسیب دیده است همچنان باالترین
اولویت ما است و برای رسیدن به این هدف سخت تالض میکنیم.
پیشنهادات مسکن موقتی بصورات روزانه ارایه میشود و می دانیم که خانواده ها در این
زمینه و مسئله پذیرش پیشنهاد مسکن موقتی نگران هستند .تاکنون  ۸۲۴پیشنهاد مسکن
ارائه شده و از این میان  ۸۸پیشنهاد پذیرفته شده و چهار خانواده در مسکن جدید مستقر
شده اند.
برای برخی اتخاذ چنین تصمیم مهمی خیلی زود است .برای برخی دیگر مالحظات
زیادی هست که باید بررسی کنند مانند نیازهای افراد سالخورده ،نزدیکی به مدرسه ،و
حل مسئله تاریخی پرجمعیتی .انتخاب مسکنی موقت برای خانواده هایی که گرفتار
مصیبتی عظیم شده و عزیزانشان را از دست داده اند تصمیم بزرگی است و ما نهایت
تالشمان را می کنیم تا مطمئن گردیم آنها زمان کافی برای انتخاب خانهای مناسب و در
زمانی مناسب را دارند.

دولت تعهد داده به خانواده ها اطمینان دهد:
 نیازهایشان برتر از هر چیزی است،
بقیه مسائل جایگاه دوم را دارند.
 اجاره مسکنشان افزایش نخواهد داشت
و مسکن جدید با همان شرایط مسکن
خودشان در برج گرنفل یا خیابان
گرنفل ارائه خواهد شد.
 تضمین اقامت مادام العمر خواهند
داشت.
 مجبور نخواهند بود بمدت طوالنی در
مسکن موقتی بمانند
 پذیرش پیشنهاد مسکن موقتی بمعنای
از دست دادن اولویتشان برای دریافت
مسکن دائمی نیست.

 هیچکس مجبور به پذیرش مسکن
خاصی نیست و عدم پذیرش چنین
مسکنی بمعنی بی خانمان شدن اجباری
آنان نخواهد شد.
 در مسکن های موقتی ،بمدت  ۸۸ماه،
از پرداخت اجاره و هزینه آب و برق و
گاز معاف خواهند بود.
 در برخی موارد ،اگر از مسکن موقتی
خوششان بیاید ،امکان این هست که از
آن مسکن بعنوان مسکن دایمی استفاده
کنند (این امر هنگام ارائه مسکن به آنها
مطرح خواهد شد).
-------------------------------برای اطالعات بیشتر با مرکز اسکان به
شماره تلفن  ۱۲۱ ۲۳۰۱ ۳۱۱۰تماس
بگیرید.

حمایت از کودکان
آتش سوی برج گرنفل کودکان و جوانانی زیادی را افسرده و نگران کرده است .ممکن است از
لحاظ عاطفی ضربه خورده باشید یا کسی را سراغ دارید که در آتش سوزی آسیب دیده است.
هدف بنیاد گود گریف حصول اطمینان از اینست که کودکان و نوجوانان امکان دارند با کسی
صحبت کرده ،کمک و مشاوره رایگان و مطمئن دریافت کنند .مجموعه ای از برنامه های مختلف
در تابستان امسال اجرا خواهد شد تا کودکان و نوجوانانی که در آتش سوزی برج گرنفل آسیب
دیدهاند سرگرم شده و کمک تک به تک دریافت کنند .جزئیات مربوط به این برنامه ها در آینده
نزدیک اعالم خواهد شد.
افراد زیر  ۸۳سال می توانند در هر موقع با شماره تلفن  ۱۰۱۱ ۱۱۱۱تماس بگیرند یا با مراجعه
به وبسایت  www.childline.org.ukبا یک مشاور گفتگوی تک به تک داشته باشند.
همچنین این افراد می توانند در  ۸۳ساعت شبانه روز با تلفن امداد ساماریتنز به شماره ۱۲۳
 ۱۱۰تماس بگیرند.

چه خدماتی ارائه میشود؟
افرادی که نگران عزیزانشان هستند
میتوانند با شماره تلفن ۰۲۰۰ ۰۴۸ ۳۳۴۸
با پلیس متروپولیتان تماس بگیرند.

سایر شماره تماسهای مهم
خدمات مربوط به از دست دادن عزیزان:
در  ۸۳ساعت شبانهروز با شماره تلفن
رایگان راهنمایی  ۰۲۰۲ ۲۰۲ ۸۲۲۲یا
نشانی
ایمیل helpline@cruse.org.ukتماس
بگیرید.
سواالت مربوط به صدور پاسپورت المثنی،
ویزا و مهاجرت به بریتانیا لطفا با تلفن
مشاوره  ۸۳ساعته  ۰۴۰۰ ۸۸۸ 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  ۸۳ساعت شبانه روز با
شماره  ۱۰۱۱ ۱۲۳۴ ۰۵۱و یا نشانی
ایمیل  cnw-tr.spa@nhs.netتماس
بگیرید.
کمک به قربانیان :در  ۸۳ساعت شبانه روز
با تلفن خدمات حمایتی عاطفی و بالینی برای
آسیبدیدگان  ۰۲۰۲ ۸۲۲۸ ۸۸۸تماس گرفته
و یا به وبسایت victimsupport.org.uk
مراجعه کنید.
شما همچنین میتوانید از ساعت  ۸۰صبح
تا  ۲شب 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
 ۱۲۲۱۲ ۲۳۱تماس بگیرید.
همچنین میتوانید از  ۲صبح تا  ۲شب،
برای اخذ کمک با صلیب سرخ به شماره
 ۰۲۰۰ ۳۳۲ ۸۳۲۸تماس بگیرید.
برای دریافت منظم خبرها ما را در تویتر به
و در
شناسه@grenfellsupport
نشانی
به
فیسبوک
facebook.com/grenfellsupport
دنبال کنید یا به وبسایت ما به نشانی
 www.gov.ukمراجعه نمایید.
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آخرین اخبار بهداشتی
بدنبال آتشسوزی برج گرنفل اداره بهداشت عمومی انگلستان کماکان به ارائه توصیههای تخصصی بهداشتی ادامه میدهد .این توصیهها شامل کیفیت
هوا ،مواجهه با دود ،آزبست ،کیفیت آب و برخورد با زبالهها و آوار آتش سوزی است.

آزبست

کیفیت هوا

تصفیه کننده های هوا

اداره بهداشت عمومی انگلستان ( )PHEبه
مردم اطمینان می دهد در محدوده برج
گرنفل مقدار آزبست افزایش نیافته است.

خطر آلودگی هوا برای سالمتی مردم در
محدوده حادثه پائین است .اداره بهداشت
عمومی انگلستان مدام کیفیت هوای منطقه را
زیر نظر دارد و آخرین آمار نشان میدهد که
میزان آلودگی کماکان پائین است.
دستگاههای رصد کننده آلودگی هوا در
محلهای اطراف برج گرنفل نصب شدهاند و
دستگاههای اضافی هم برای تکمیل این امر
در حال نصب هستند.

بهتر است در این موقعیت دستگاههای
تصفیه هوا که عموما برای کاهش میزان
مواد حساسیتزای حیوانات خانگی موجود
در هوا بکار میرود ،استفاده نشوند چون
ذرات بزرگتری که در آتشسوزی ایجاد
شده بودند تاکنون نشست کرده و در هوا
موجود نیستند .ذرات بزرگتر گرد و غبار
بسرعت روی سطوح مینشینند و براحتی با
یک پارچه خیس پاک میشوند.

کیفیت آب

---------------------------------------اطالعات بیشتر را میتوانید در وبسایت
اداره بهداشت عمومی انگلستان در نشانی
اینترنتی
www.gov.uk/government/news/
public-health-advicefollowingthe-grenfell-tower-fire
بیابید.

دکتر دبورا تربت ،مدیر حفاظت بهداشتی
اداره بهداشت عمومی انگلستان گفت:
«ما در سه نقطه نزدیک برج گرنفل ،میزان
آزبست را تحت نظر داریم و نتایج اولیه
موردی برای نگرانی نشان ندادهاند .در
حال حاضر ،نقاط رصد آزبست عبارتند از:
خیابان گرنفل واک ،خیابان گرنفل ،خیابان
سیلچستر .هر از چند گاهی این نقاط عوض
میشوند تا اطمینان حاصل گردد که نتایج
حاصله تا حد امکان تمام مناطق اطراف
برج گرنفل را شامل شود .خطر آزبست،
عالوه بر افرادی که مستقیما در آتش
سوزی آسیب دیده اند ،برای سالمتی ساکنین
منطقه هم ناچیز است .عالوه بر این تاثیر
آزبست بر روی افاردی که در برج گرنفل
کار میکنند در نظر گرفته شده است .در
این مجموعه آزبستی که بتواند خطری را
متوجه کارگران برج کند یافت نشده است.
این عالمت دیگری است بر اینکه خطری
برای سالمتی عموم وجود ندارد».

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

مواد زائد و آوار
اگر مواد زائد یا آوار آتشسوزی در ملک
شما وجود دارد لطفا با شماره تلفن ۴۰۰۸
 ۰۸۰ ۲۴۲۸با شهرداری باروی سلطنتی
کنزینگتون و چلسی تماس گرفته و با آنها
برای جمعآوری و بردن آنها هماهنگ کنید.

مشارك مردمی
برای دریافت آخرین اخبار از مشارکتی
مردمی لطفا با نشانی ایمیل اختصاصی
زیر تماس بگیرید .اگر کسی را سراغ
دارید که مایل است آخرین اخبار را بشنود
ایمیل
نشانی
لطفا
Communityengagement@grenf
 ellresponse.orgرا در اختیار آنها هم
قرار دهید.

دفاتر گرامیداشت و یادبود در مرکز امداد وستوی
داوطلبین ،بازماندگان و مردم عادی پیامهای تسلیت خود را نسبت به قربانیان حادثه آتشسوزی برج گرنفل در دو عدد
دفتر گرامیداشت و یادبود در مرکز وستوی ثبت میکنند.
برای عموم مردم یک دفتر در ورودی اصلی مرکز ورزشی وستوی نصب شده است .در ضمن دفتر دیگری هم
مختص بازماندگان و داوطلبین در مرکز اختصاصی امداد وستوی قرار دارد.
رویسین ،یکی از داوطلبین مرکز گفت« :برای مردم محل و داوطلبین خیلی با ارزش است که دفتر یادبودی هست که
میتوانیم توسط آن ادای احترام کرده و همدردی خود را نشان دهیم .خیلی خوب است که در چنین موقعیتی که مردم
دچار مشکالت و درد و رنج فراوان هستند بتوانیم بعنوان داوطلب به آنها کمک کنیم.
داوطلبین و آسیب دیدگانی که تمایل به ثبت پیامهای خود رد این دفتر را دارند می توانند از سالعت  ۸۰صبح تا  ۲شب
به مرکز امداد وستوی مراجعه کنند.
دفتر یادبود مستقر در مرکز ورزشی وستوی در ساعات کار آن مرکز قابل استفاده است.
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سواالت رایج
آیا آسیبدیدگان مجبورند قبوض
خدماتی تسویه نشده خود را
پرداخت کنند؟
دولت و شرکتهای خدماتی ،بسته کمکی
مخصوصی را در مورد آب و برق و
گاز و تلفن برای آسیب دیدگان برج
گرنفل اعالم کردهاند .این شامل موافقت
شرکتهای خدماتی با حذف بدهی تسویه
نشده آسیب دیدگان آتشسوزی میشود.
این عالوه بر بودجه  ۳میلیون پوندی
برای پرداخت بابت مواد ضروری،
غذا ،پوشاک و غیره است .اطالعات
بیشتر ،اینجا قابل تهیه است:
https://goo.gl/yhcniU

مردم چگونه نامههای خود را پیدا
کنند؟
نامههای 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
 7NZنگهداری میشود( .ساعات کار:
دوشنبه تا شنبه ،از  ۲صبح تا  ۸بعد از
ظهر و یکشنبهها  ۸صبح تا ۸
بعدازظهر) همچنین ،در پارکینگ مرکز
ورزشی وستوی مکانی برای دریافت
نامهها قرار دارد .برای دریافت نامهها
هیچ مدرک شناسایی الزم نیست.
سرویس تغییر نشانی دریافت نامه اداره
پست سلطنتی برای آسیب دیدگان حادثه
بمدت یکسال رایگان است .برای کسب
اطالعات بیشتر در این زمینه با شماره
تلفن  ۱۱۲۵۲ ۳۰۲۱۵۵تماس بگیرید.

آیا اگر کمک  ۵۵۱۱پوندی را
دریافت کنم استحقاق من برای
دریافت کمک هزینهها (بنفیت)
تغییر خواهد کرد؟
وزارت کار و مستمری اعالم کرده که
کمک هزینههای مبتنی بر درآمد شما،
با دریافت این مبالغ تغییر نخواهد کرد.
سایر کمک هزینهها هم منجمله
پرداختهای استقالل فردی نیز تغییر
نخواهند کرد .و هر مبلغی که از بابت
شرایط اضطراری دریافت میکنید معاف
از مالیات خواهد بود.

لطفا برای تمام موارد دیگر به
بروشور ما مراجعه کنید.

برنامه موسیقی ‘’Spread the Love for Grenfell
برای گرامیداشت یاد قربانیان آتش سوزی برج گرنفل شی موسیقی با اجرای زنده موسیقی و
با شرکت ستارگان موسیقی رگا (هندی) ،هنرمندان هیپ هاپ ،و دی جی ها در  ۸۳ژوئیه
(جوالی) برگزار خواهد شد.
برنامه موسیقی ‘ ’Spread the Love for Grenfellاز ساعت  ۲شب تا  ۸نیمه شب در
نشانی  Fox and Firkin, 316 Lewisham High Street, SE13 6JZبرگزار خواهد
شد.
ورود مجانی است ولی در محل ورودی هدایای نقدی مردم برای جمعآوری کمک به آسیب
دیدگان حادثه دریافت خواهد شد.
-------------------------------------------------------------------------------------برای اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی  www.foxfirkin.com/eventsمراجعه نمایید.

حمایت حقوقی ساکنین
برای افرادی که در اثر آتش سوزی برج گرنفل بی خانمان شده اند حمایت حقوقی فراهم
است .عالوه بر این برای آماده سازی خانواده ها برای جلسات دادرسی ،کمک مالی نیز
قابل استفاده است .از همه خانوادههای آسسیب دیده می خواهیم برای استفاده از این کمک
مالی که توسط آژانس مستقل حمایت حقوقی اعطا میشود درخواست بدهند.
---------------------------------برای کسب اطالعات بیشتر در مورد حمایت حقوقی به نشانی اینترنتی
www.gov.uk/check-legal-aidمراجعه نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پوشاندن برج گرنفل
دیدگاههای مردم محل مبنی بر امکان پوشاندن برج گرنفل با تارپولین (مادهای شبیه
برزنت) در دست بررسی است .الزم است تصمیم نهایی در بر گیرنده امکان فعالیت
پلیس متروپولیتان و آتش نشانی لندن باشد.

نشان «عشق به گرنفل» بر روی دیوارهای حائل
از دیروز ،دیوار حائل در نزدیکی مرکز تفریحی کنزینگتون مزین به عالمت «عشق به
گرنفل» شده است.
طراحی این عالمت از روی عالمت معروف متروی لندن اقتباس شده و کلمه گرنفل در
مرکز آن قرار گرفته است .این عالمت جدید ،عالمتی معروف را با جنبش
 #AHeart4Londonادغام میکند.
طراحی اولیه این عالمت در قالب کارزار ( Love4Grenfellعشق به گرنفل) توسط
چارلی کروکت (طراح) و کایلی دیوله (استایلیست) انجام شده است.
تصمیم برای تزئین دیوارهای حائل با این عالمت در مشورت با ساکنین محل اتخاذ شد.
پانلهای دیوار حایل بصورت یک در میان با این عالمت تزئین شده و بقیه نیز برای نصب
طراحی های گروههای محلی در روزهای بعد رزرو شده اند.

--------------------------اطالعات بیشتر در این زمینه
در آینده نزدیک اعالم خواهد شد.

