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اإلصدار الرابع عشر

أخبار االستجابة

لحريق "برج غرينفيل"

أسئلة من االجتماع األهلي العام في مركز المنار الثقافي
أثيرت مجموعة من األسئلة والمخاوف في االجتماع األهلي العام الذي عُقد في المنار،
مركز التراث الثقافي اإلسالمي يوم األربعاء.
وقد حاولنا معالجة بعض هذه االستفسارات أدناه ،وسيتم تقديم المزيد من اإلجابات في
االجتماع القادم الذي سيعقد يوم األربعاء  12يوليو من الساعة  6إلى  7:30مساء
في كنيسة سانت كليمنت ،في العنوان التالي:
95 Sirdar Road, W11 4EQ

نريد أن نعرف المزيد عن كيفية
حدوث الحريق؟
نحن نعلم أنكم تريدون تسماع اإلجابة
عن هذا السؤال من المسؤولين في
خدمة اإلطفاء كي تحصلون على
إجابات موثوقة عن الحريق؛ وكيف
اندلع ،واحجياطات السالمة الواجب
اتباعها ،وكيفية االتسجاابة لحاالت
الطوارئ الجي تم تطبيقها في الليلة
الجي وقع فيها الحريق .تجولى الشرطة
إجراء تحقيقات مجصلة للوقوف على
أتسباب الحريق ،وهي عملية بالغة
الجعقيد والحساتسية ،وال يمكننا تقديم
معلومات عن تسير الجحقيقات في
الوقت الحالي .ومع ذلك ،تسيواصل
ضباط اإلطفاء في لندن تقديم الدعم
بالجعاون مع وكاالت أخرى.

هل المنطقة المحيطة بالبرج
آمنة من حيث العيش فيها؟
نعم ،إن المنطقة المحيطة بالبرج آمنة
للعيش فيها ،وال توجد أي مخاطر على
تسالمة األفراد وأتسرهم ممن يقيمون
في المنطقة.
وقد وضعنا أجهزة إنذار على المبنى
لمراقبة الحركة الهيكلية بحيث يمكن
تنبيه األفراد العاملين في البرج
والمنطقة المحيطة بها في حالة حدوث

حركة في هيكل البرج أكثر من 5
ملليمجرات في أي اتااه .وقد تم االتفاق
على هذه القيمة مع خبراء السالمة
والمهندتسين .ونحن نجوقع حركة قليلة
في البرج نجياة انكماش المبنى الناتج
من تبريده في أعقاب الحرارة الشديدة
الجي تعرض لها أثناء الحريق .ومع
ذلك ،تم إعداد خطط إلخالء المنطقة
القريبة من البرج والمحيطة به لضمان
السالمة العامة في حالة وجود أي
مخاوف تجعلق بأي حركة هيكلية
للمبنى تجعدى القيمة الجي تم االتفاق
عليها.

هل هناك ما يدعو للقلق بشأن
أي مشاكل صحية ،مثل تلوث
الهواء ونوعية مياه الشرب؟
نحن نجلقى تحديثات يومية من هيئة
الصحة العامة انالجرا ( )PHEللجأكد
من أن المنطقة آمنة بقدر اإلمكان.
وهناك مراقبون مجواجدون في الموقع
للجحقق من مسجويات تلوث الهواء،
الجي كانت وال تزال منخفضة .وال
توجد حاليا ما يدعو للقلق فيما يجعلق
بنوعية الهواء أو مياه الشرب .مياه
الشرب آمنة لالتسجخدام كالمعجاد ،ولكن
إذا انجابجك أي مخاوف أو شكوك،
فيمكنك مشكورا ً االتصال بشركة المياه
المحلية التسجيضاح األمر.

في هذا اإلصدار
 2االجتماع الجماهيري القادم
 2توفر مشرفين مسؤولين لمساعدتك
 2حضور عمدة البلدة "غداء األمل"
 3معلومات عن المساعدات المالية
 4آراء المشرفين في  NHSلمساعدة
متضرري غرينفيل
 4الدعم النفسي من NHS
 4مهرجان مجتمعي في "غولبورن
رود"
 5صندوق الصليب األحمر البريطاني
لإلغاثة من الحرائق في لندن
 6مركز "وست واي" للمساعدة
 6االنتقاالت من وإلى مركز "وست
واي"
 6األصناف ال ُمتَبَرع بها
 7مشاورات بشأن عمل لجنة التحقيق
 8مخطط وزارة الداخلية الجديد لدعم
السكان
 8أسئلة متكررة

ما هو الغرض من هذه النشرة
اإلخبارية؟
هذا هو اإلصدار الرابع عشر من
النشرة اإلخبارية "لفريق االتسجاابة
المعني بحريق غرينفيل"
( Grenfell Fire Response
 .)Teamنحن نريد أن ناعلك
مواكبا ً ألحدث المعلومات وخدمات
المساعدة المجاحة.
ويرجى العلم أن نشرة األخبار هذه
مجاحة باللغات العربية والفارسية.
وللحصول على آخر المعلومات،
الرجا مجابعجنا على توتير:
 ،@grenfellsupportوعلى
الفيسبوك:

facebook.com/grenfellsupport

أو زيارة الموقع الجالي:
.www.gov.uk

أخبار االستجابة لحريق غرينفيل

 8يوليو 2017

تكملة الصفحة 1

االجتماع العام القادم

تقرر عقد االججماع الاماهيري المقبل يوم األربعاء  12يوليو من الساعة  6:00إلى
الساعة  7:30مسا ًء في كنيسة تسانت كليمنت.95 Sirdar Road, W11 4EQ ،
يمكن لمن شاء من األهالي حضور هذه االججماعات؛ ولذا ،يرجى المبادرة
بالحضور أو دعوة األهالي من مساكن "النكسجر وتست" ممن تعجقد في رغبجهم في
الحضور .إذا لم تجمكن من الحضور في االججماع القادم ،تسوف نطلعك على أماكن
انعقاد االججماعات المسجقبلية في حينه.

ما هي المساعدات المقدمة؟

نناشد أي أتسرة أو أصدقاء ممن يشعرون
بالقلق إزاء أحد من المقربين إليهم أو من
يهجمون بأمرهم المبادرة باالتصال "بشرطة
مجروبوليجان" على الرقم0800 032 :
4539

جهات اتصال أخرى هامة

إذا كان لديك اقجراحات بشأن ما ياب تضمينه في االججماعات المقبلة ،يرجى
االتصال بـ .communityengagement@grenfellresponse.org

مساعدة في حاالت الوفاة :اتصل بخط
المساعدة المااني 0808 808 1677 :أو
بالبريد اإللكجروني:
 .helpline@cruse.org.ukوالخط
مفجوح طوال اليوم.

المشرفون الرئيسيون هم نقطة االتصال األولى للسكان المجضررين وأتسرهم
لجوجيههم في االتااه الصحيح للدعم الذي يحجاجونه.

استخراج بدل فاقد لجوازات السفر
البريطانية ،والتأشيرات أو اإلجابة على
االستفسارات المتعلقة بالهجرة :اتصل بخط
المساعدة .0300 222 0000 :والخط مفجوح
طوال اليوم.

توفر مشرفين مسؤولين لمساعدتك

ويجوفر دعم لاميع تسكان "النكسجر وتست" ،ويمكن حصولهم على أي مساعدة من
"مركز وتست واي تسبورتس"." 1 Crowthorne Road, W10 6RP ،
في الماموع ،هناك  236مشرفا ً مسؤوالً بمهمة دعم األهالي المجضررين من
الحريق وهم يقدمون ماموعة من الدعم والمساعدات .ويجراوح هذا الدعم من
المساعدة في الحصول على وثائق مثل جوازات السفر ورخص القيادة ،وصوالً
إلى الدعم النفسي ،فضال عن السكن والجعليم والمساعدة الصحية.
كما يتوفر دعم إضافي أيضا ،ويشمل:
 مساعدة أهالي ضحايا الحادث لحضور الانازات ومراتسم الدفن.
 نقل األطفال من أماكن إقامجهم في الفنادق إلى المدارس.
 إبالغ األهالي بالاداول الزمنية المجوقعة إلعادة تسكينهم.
 اتسجبدال مسجلزمات الرعاية الصحية الرئيسية مثل حماالت جديدة،
وعصي المشي والنظارات الطبية.
 اتسجبدال أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف النقالة.
ولطلب مشرف مسؤول أو الجأكد من تعيين أحدهم للمساعدة ،يمكن االتصال على
رقم ،020 7745 6400 :أو إرتسال بريد الكجروني على:
 .GrenfellTowerKeyWorkerHub@rbkc.gov.ukعلما ً بأن الخط
مفجوح طوال اليوم ( 24تساعة يوميا ً) ،وعلى مدار األتسبوع ( 7أيام في األتسبوع).

عمدة كنسينغتون وتشيلسي تقوم بزيارة مركز المرأة المغربية
وتشارك في "غذاء األمل"

نوعية الهواء والتعرض للدخان :إن كان
لديك أي مخاوف بشأن أي أعراض صحية،
يرجى مراجعة الطبيب أو االتصال بخدمات
الصحة الوطنيةNHS 111.
مساعدة  NHSفي مجال الصحة النفسية:
اتصل برقم  ،0800 0234 650أو بالبريد
اإللكجروني.cnw-tr.spa@nhs.net :
للحصول على مساعدة في ماال الصحة
النفسية .الخط مفجوح طوال اليوم.
دعم الضحايا :اتصل بالرقم:
 0808 1689 111للحصول على دعم مادي
أو معنوي ،أو زيارة الموقع االلكجروني:
 ،victimsupport.gov.ukوالخط مفجوح
طوال اليوم.
كما يمكنك أيضا ً الحصول على دعم صحي
جسدي ونفسي في في "مركز المساعدة" في
Westway Sports Centre, Crowthorne
 ،Road, W10 6Rو المركز مفجوح من
الساعة  10صباحا ً إلى  8مسا ًء .وللمزيد
وللمزيد من المعلومات ،يكن االتصال بالرقم:
07712 231 133

قامت عمدة كنسينغجون وتشيلسي ،ماري -تيريز روتسي ،بزيارة مركز الحسينية
للمرأة المغربية يوم أمس ،بمناتسبة إقامة أول تامع مشجرك ألعضاء المركز على
الغذاء منذ مأتساة "برج غرينفيل".

كما يمكنك أيضا ً االتصال "بالصليب
األحمر" طوال اليوم.0800 458 9472 :
والخط مفجوح من  8صباحا ً إلى  8مسا ًء.

وتوجهت العمدة بالشكر للمجطوعات من المركز ،وأثنت على الماهود الذي يقمن
به للدعم الماجمعي في أعقاب الحريق.

لمجابعة آخر الجطورات ،يرجى مجابعجنا على
توتير ، @grenfellsupport:أو
الفيسبوك:
،facebook.com/grenfellsupport
أو زيارة الموقع الجاليwww.gov.uk :

واغجنمت الفرصة لالتسجماع إلى شواغل السيدات الالئي يسجخدمن خدمات المركز،
وأحاطجهم علما ً بأحدث المعلومات عن العمل المبذول من قبل المجطوعين
والمسؤولين على األرض في غرينفيل.

 8يوليو 2017

أخبار االستجابة لحريق غرينفيل

معلومات عن المساعدات المالية
تسواء رغبت األتسر في االنجقال أو لم
ترغب ،فنحن نعلم أن االلجزامات
المالية لألتسر ال تجوقف ،ونحن هنا
للمساعدة في ذلك .هناك ماموعة من
المساعدات المالية المجاحة للمجضررين
من حريق "برج غرينفيل":

وزارة العمل والمعاشات

رصدت الحكومة إعانات تقديرية
للمجضررين من حريق "برج
غرينفيل" تصل إلى  5ماليين جنيه
إتسجرليني .وتشمل على دفعات مبدئية
مضمونة تودع في الحسابات
المصرفية بواقع  5.000جنيه
إتسجرليني لكل أتسرة مضارة ،ومبلغ
 500جنيه إتسجرليني نقدا ً لألهالي الذين
فقدوا منازلهم بصفة دائمة لمساعدتهم
في تلبية االحجياجات الفورية ،مثل
المأكل والملبس .كما يجوفر مساعدات
مالية أيضا ً لجغطية نفقات الانازات.
كيفية طلب اإلعانة :يرجى زيارة
"مركز المساعدة"" :وتست واي
تسبورتس آند فيجنس تسنجر" ،في:
1 Crowthorne Road, W10
 ،6RPلطلب هذه المساعدة والحصول
عليها .لن يؤثر تلقي هذه المساعدة على
أي إعانة قائمة تم طلبها من قبل األفراد

مؤسسة جون ليونز الخيرية
()John Lyons Charity

تقدم مؤتسسة "جون ليونز الخيرية"
مساعدات للماموعات أو للمنظمات
الجي تعمل لصالح األطفال والشباب
واألتسر .كما تجاح هذه المساعدات
للامعيات الخيرية ال ُمسالة ،أو
الشركات المهجمة بالشأن الماجمعي ،أو
ماموعات الماجمع المحلي غير
الهادفة للربح ،أو المدارس ،أو
الاماعات الدينية المحلية.

كيفية طلب المساعدة :يجعين على
المنظمات اتسجيفاء بيانات نموذج الطلب
مباشرة من خالل اإلنجرنت:
www.jlc.london/news/grefel
 l-tower-disasterوإرتساله إلى:
.info@jlc.london

ممولي ومستثمري لندن "لندن
فاندرز" London Funders

يجوفر صندوق بقيمة مليون جنيه
اتسجرليني مجاح للامعيات الخيرية
الصغيرة والمنظمات المحلية

الجي بادرت بالمساعدة في اتسجاابة
فورية للكارثة .وتسوف يساعد هذا
الصندوق على تعويض المنظمات ماليا ً
وضمان دعم عملها المسجمر.
كيفية الطلب :يرجى تنزيل نموذج
الطلب من:
www.londonfunders.org.uk/a
.bout/grefell-fire-response
كما تسيجواجد مندوبون من "لندن
فاندرز" في "وتست واي تسبورتس آند
فيجنس تسنجر" أيام الخميس للمساعدة في
اتسجيفاء بيانات النماذج.

صندوق لندن للطوارئ – تمويل
من التبرعات األهلية
يُصرف ألقرب أقارب كل مجوفي فقد
حياته بشكل مأتساوي في حريق "برج
غرينفيل" مبلغ مبدئي قيمجه 20.000
جنيه إتسجرليني .كما يُصرف لكل
مصاب تلقى عالجا ً في المسجشفى لمدة
أطول من  7أيام مبلغ مبدئي قيمجه
 10.000جنيه إتسجرليني .أما
المصابون الذين تلقوا عالجا ً في
المسجشفى لمدة  6تساعات أو أكثر،
فيصرف لهم مبلغ مبدئي قيمجه 3.500
جنيه إتسجرليني .يجولى صندوق لندن
للطوارئ توزيع هذه األموال نيابة عن
مؤتسسة الصليب األحمر البريطاني
ومؤتسسة  K & Cوصندوق الماجمع
المحلي  /صندوق اإلغاثة لندن إيفيننج
تسجاندرد ( Evening Standard
 .)Dispossessed Fundومصدر
هذا الجمويل من الجبرعات األهلية.
كيفية تقديم الطلب :تسوف يجولى
مسؤولو االتصال العائلي ()FLO
المرتبطين باألتسر المجضررة المرور
عليهم ومساعدتهم في اتسجيفاء بيانات
اتسجمارة الطلب .يمكنك أيضا االتصال
بخط المساعدة للصليب األحمر على
الرقم 0800 458 9472 :من الساعة
 8ص إلى  8مسا ًء.

"منحة البداية الجديدة" –
مساعدة مالية من التبرعات
األهلية لمؤسسة K & C
إذا كنت من تسكان "برج غرينفيل" و
"غرنفيل ووك" ،فسوف تحصل كل
أتسرة على منحة "بداية جديدة" بقيمة
 10.000جنيه إتسجرليني للمساعدة

في تغطية تكاليف االنجقال إلى مكان
إقامة جديد ،تسواء مؤقت أو دائم .تسجٌقدم
هذه المنح من تبرعات صندوق "برج
غرينفيل" الجابع لمؤتسسة ،K & C
وتحت إشراف مؤتسسة رجبي بوتوبيللو
ترتست.
لمعرفة المزيد ،يمكنك الجحدث مع
"فريق المساكن الاديدة" في رجبي
بوتوبيللو ترتست على الرقم020 :
 ،7229 2928أو بالبريد االلكجروني:
newhomesteam@rpt.org.uk

المساعدات المالية التي تم
صرفها

اعجبارا ً من الساعة  12ظهر يوم 7
يوليو ،بلغ مامع المساعدات المالية
المقدمة إلى األتسر 3.500.000
جنيه إتسجرليني .ويدخل ضمن هذا
المبلغ دفعة نقدية قدرها  500جنيه
إتسجرليني لمن تااوز أعمارهم 16
تسنة ،و 5.000جنيه اتسجرليني لكل
أتسرة ،تم إيداعها دفعة واحدة في
الحسابات المصرفية أو ما شابه من
خالل وزارة العمل والمعاشات
( ،)DWPإضافةً إلى دفعات مالية
تقديرية من قبل مالس بلدية
كنسينغجون وتشلسي .وقد تلقت 118
أتسرة مبلغ  5.000جنيه إتسجرليني
كمساعدة مالية حجى اآلن.
اعجبارا ً من يوم السبت القادم ،يمكن
لمن يرغب من أهالي "برج
غرينفيل" و"غرينفل ووك" ممن لم
يحصل على أي مساعدة مالية بعد
(تسواء الـ  500أو الـ  5000جنيه
إتسجرليني) الجقدم للحصول عليها من
مركز وتست واي ( Westway
.)Centre

رخص القيادة ووثائق السيارات

تسوف يجواجد موظفو تسلطة تراخيص
المركبات ورخص القيادة ()DVLA
طوال األتسبوع في "مرکز وتست واي
للمساعدة" لجقديم يد العون لألهالي في
إجراءات اتسجخراج رخص القيادة
وغيرها من وثائق السيارات .وتجوفر
المساعدة أيضا باالتصال بالرقم
.0300 083 0103

أخبار االستجابة لحريق غرينفيل

نماذج آراء مشرفين اجتماعيين تابعين لخدمات الصحة
الوطنية ( )NHSلدعم متضرري غرينفيل
إميلي كاروغابا ،وهي واحدة من أقدم الممرضات في مؤسسة الرعاية الصحية
المجتمعية وسط لندن ( ،)CLCH NHSوتشارك في جهود الدعم بعد الحريق،
وتعمل حاليا مع فريق الرعاية الصحية النفسية والممارسين العموميين لمساعدة
األهالي.
"دورنا هو االتسجماع إلى األهالي وتوجيههم إلى الخدمات الصحيحة .ونحن نقوم بالجوعية
في الماجمع ،والذهاب إلى الفنادق وأماكن اإلقامة المؤقجة لجقديم المساعدة والمشورة.
"بالنسبة لنا ،هناك ارتياح كبير بالنسبة لقدرتنا على مساعدة األهالي المجضررين في مثل
هذا الوضع الصعب .ونأمل أن نلبي كافة احجياجاتهم ،ولكننا نريد أن يأتي الناس إلينا وأن
يخبرونا بما يحجاجونه وما يمكننا القيام به لهم على نحو أفضل.
"نحن على اتصال مسجمر مع المجطوعين المحليين الذين يرصدون احجياجات األهالي .هذا
مشروع طويل وتسوف يحجاج األهالي إلى الكثير من الدعم ،وهو ما نركز على توفيره".

وقال باتريك بيتس ،عضو فريق العالج العائلي" :نحن نقدم المشورة ،ونهيئ
لألهالي فرصة للحضور إلينا والتحدث عن األعراض التي قد تواجههم هم أو
أطفالهم.
"في المقام األول ،نحن نوفر لهم مساحة للجحدث ،ومن جانبنا نوفر لهم بعض المعلومات
عما يمكن توقعه بعد تعرضهم لحادث صادم .نحن نريد مساعدة األهالي على فهم بعض
األعراض الجي قد يصابون بها أو يعانون منها ،ونقدم لهم بعض األتساليب الطبية للجعامل مع
تلك األعراض .ونحن نقدم أيضا المشورة بشأن ما ياب القيام به في حالة الفشل في الجغلب
على هذه األعراض".
"أعمل في المقام األول مع األطفال واألتسر .ورتسالجنا الرئيسية هي مساعدة األهالي على
االتسجمرار في الحياة ،والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الجعايش مع الحياة بصورة طبيعية،
مع السماح أيضا لألطفال للجحدث عما ألم بهم من أحداث وتاارب أليمة".

يجوفر فريق خدمات الصحة الوطنية ( )HNSفي مركز مساعدة "وتست واي" من
الساعة  10صباحا ً إلى الساعة  8مسا ًء .وخط دعم الصحة النفسية هو:
 ،0800 0234 650وهو مفجوح على مدار اليوم ،أو االتصال بـ:
.cnw-tr.spa@nhs.net

موقع إلكتروني جديد لفريق االستجابة لحريق غرينفيل يوفر
المعلومات األساسية للمتضررين

تم إنشاء موقع جديد على شبكة اإلنجرنت كي يجضمن وفي مكان واحد كافة
المعلومات األتساتسية المجاحة لدعم أولئك المجضررين من حريق "غرينفيل".
يحجوي موقع  Grenfellresponse.org.ukعلى معلومات بشأن أمور مجعددة
مثل السكن ،والصحة ،والمساعدات المالية ،ودعم رعاية الطفل .كما يجضمن الموقع
االلكجروني الشامل أيضا ً قائمة بأتسماء جهات االتصال الرئيسية للحصول على
المساعدات والدعم ،باإلضافة إلى خريطة للمنطقة تبين موقع "مركز مساعدة وتست
واي" ( )Westway Assistance Centreومعلومات عن وتسائل النقل المحلي.
يحجوي الموقع أيضا على أرشيف لاميع النشرات اإلخبارية المحلية الجي تم
إصدارها بالفعل ،فضال عن ترجماتها باللغجين العربية والفارتسية.
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الدعم النفسي المتاح من خدمات
الصحة الوطنية NHS
يعجبر التعامل مع الصدمات العاطفية
بسبب أحداث كارثية كما في حالة
حريق "برج غرينفيل" من األمور
بالغة الصعوبة .وللمساعدة ،يتوفر
خدمات دعم للصحة النفسية ألي
شخص يعاني من ضائقة انفعالية
ويحاول جاهدا ً الجغلب عليها.
من المفهوم تعرض األهالي إلى ردود
أفعال عاطفية شديدة تااه األحداث الجي
مروا بها ،ومن المهم االستمرار في
التحدث مع بعضنا البعض ،واستخدام
خطوط المساعدة ،حيث ال يفصلك عن
الحصول على مساعدة من متخصصين
سوى مكالمة هاتفية واحدة.
إذا كنت تعاني أنت أو أي شخص تعرفه
من صعوبة اتسجيعاب حادثة حريق
"برج غرينفيل" والجكيف معها ،يرجى
االتصال بخط الصحة النفسية لـ NHS
على الرقم ،0800 0234650 :أو
بالبريد االلكجروني:
 .cnw-tr.spa@nhs.netوالخط
مفجوح  24تساعة في اليوم.

مهرجان مجتمعي في غولدبورن
روود ()Goldborne Road
تسوف يجوافد مئات األشخاص إلى
"غولدبورن روود" يوم األحد  9يوليو
لحضور عرض موتسيقي راقص،
وتذوق أكالت عالمية ،وممارتسة أنشطة
رياضية ،وألعاب ومالهي لألطفال.
يمجد هذا المهرجان السنوي ،المفعم
بالجسلية والمجعة واللهو لاميع أفراد
األتسرة ،من الظهر وحجى الساعة
 6:00مسا ًء.
ويوجه المنظمون عناية األهالي بأنه
تسيجم غلق حركة المرور في
"غولدبورن روود" في المسافة ما بين
"بورتوبيللو روود" و "رونغجون
روود" أثناء االحجفال.

أﺧﺒﺎر اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺮﯾﻖ ﻏﺮﯾﻨﻔﯿﻞ
ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﻟﻸھﺎﻟﻲ ﻓﻲ
اﻟﻔﻨﺎدق

ﺟﺎري ﺗﻮﺻﯿﻞ ﻧﺴﺦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ
"ﻓﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺮﯾﻖ ﺑﺮج
ﻏﺮﯾﻨﻔﯿﻞ" إﻟﻰ اﻟﻔﻨﺎدق ﺣﯿﺚ ﯾﻘﯿﻢ
ﻓﯿﮭﺎ اﻷھﺎﻟﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﻓﻘﺪوا ﻣﺴﺎﻛﻨﮭﻢ
ﻣﺆﻗﺘﺎ .ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻨﺸﺮات اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
واﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ.

ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻨﺸﺮات اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ:
grenfellresponse.org.uk
/newsletter-archive

آﺧﺮ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺼﺤﯿﺔ
ﺗﻮاﺻﻞ ھﯿﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
إﻧﻜﻠﺘﺮا ) (PHEإﺻﺪار اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ
اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ
أﻋﻘﺎب ﺣﺮﯾﻖ "ﺑﺮج ﻏﺮﯾﻨﻔﯿﻞ".
وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺻﺤﯿﺔ ﺑﺸﺄن
ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﮭﻮاء ،واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺪﺧﺎن،
واﻷﺳﺒﺴﺘﻮس ،وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه
واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي ﻣﺨﻠﻔﺎت أو رﻛﺎم.

ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﮭﻮاء

ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ
اﻷھﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﻠﻮث اﻟﮭﻮاء
ﺣﻮل ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺮﯾﻖ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ً.
ﺗﻮاﺻﻞ ھﯿﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
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ﺻﻨﺪوق اﻟﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﺣﺘﻰ اﻵن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 4٫5
ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ ،وﯾﻌﻤﻞ اﻟﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ  K & Cوﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﺪن اﻷھﻠﯿﺔ ﻟﺼﺮف اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﮭﺎ.
وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﺣﺘﻰ اﻵن
 2٫4ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺟﯿﮭﮫ ﻛﻤﻨﺢ ﻟﻸھﺎﻟﻲ.
ﺳﻮف ﺗﺤﺼﻞ ﻛﻞ أﺳﺮة ﻓﻘﺪت أﺣﺪ أﻓﺮادھﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﻖ ﻏﺮﯾﻨﻔﯿﻞ ﻋﻠﻰ  20٫000ﺟﻨﯿﮫ
إﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ ،وﺳﻮف ﯾﺤﺼﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺠﺮوح ﺧﻄﯿﺮة – ﻣﻤﻦ ﺗﻠﻘﻮا ﻋﻼﺟﺎ ً ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ  10٫000ﺟﻨﯿﮫ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ .ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺼﻞ أي ﻓﺮد ﺗﻠﻘﻰ
ﻋﻼﺟﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ  3٫500ﺟﻨﯿﮫ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ.
وﺣﺘﻰ اﻵن ،ھﻨﺎك ﺳﺒﻌﺔ طﻠﺒﺎت ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻨﺢ ،وھﻨﺎك  15طﻠﺒﺎ آﺧﺮ ﻗﯿﺪ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﺣﺎﻟﺔ  30طﻠﺐ آﺧﺮ .ﯾﺤﺚ اﻟﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ أي
ﺷﺨﺺ ﯾﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺒﮫ ،اﻻﺗﺼﺎل ﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ 0800 458 9472:ﻟﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
ﺣﺎﻟﯿﺎ ً.
ﻟﻦ ﯾُﻨﻔﻖ أي ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ أو ﻟﺪﻗﻊ رواﺗﺐ ﻣﻮظﻔﯿﻦ،
وﺳﻮف ﺗُﻮﺟﮫ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻜﺎرﺛﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺒﺔ اﻷھﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺄي أﻣﻮال،
ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﻟﺘﺒﺮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان:
Beta.redcross.org.uk/appeal/London-fire-relief

إﻧﻜﻠﺘﺮا ) (PHEأﻋﻤﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﮭﻮاء ،وﺗﺸﯿﺮ أﺣﺪث اﻟﻘﺮاءات
إﻟﻰ أن ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻠﻮث اﻟﮭﻮاء ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻻ ﯾﺰال ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ً .ﺗﻢ ﺗﺮﻛﯿﺐ
أﺟﮭﺰة ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﺒﺮج ﻏﺮﯾﻨﻔﯿﻞ ،ﻣﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮ
ﻣﻌﺪات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺻﺪ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.

ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه

ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﻖ،
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﻨﺒﻮر آﻣﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام
ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد .إذا ﺗﻮﻟﺪت ﻟﺪى أي ﺷﺨﺺ أي
ﻣﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ ،ﯾﺠﺐ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻌﺮض ﺷﻜﻮاه.

اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻷﺗﺮﺑﺔ واﻟﺮﻛﺎم

إذا ﺗﻌﺮﺿﺖُ ﻟﻨﻔﺎﯾﺎت أو رﻛﺎم ﻣﻦ ﺟﺮاء
اﻟﺤﺮﯾﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻚ ،ﯾﺮﺟﻰ

اﻻﺗﺼﺎل "ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ

ﻛﻨﺴﯿﻨﻐﺘﻮن وﺗﺸﻠﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ020 :
 ،7361 3001وﺳﻮف ﯾﺘﻢ اﺗﺨﺎذ

اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺠﻤﻌﮭﺎ.

أﺟﮭﺰة ﺗﻨﻘﯿﺔ اﻟﮭﻮاء:

ﻻ ﯾُﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة ﺗﻨﻘﯿﺔ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ
ھﺬه اﻟﻈﺮوف .ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺟﮭﺰة ﺗﻨﻘﯿﺔ اﻟﮭﻮاء
ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟ ُﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻷﻟﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
اﻟﮭﻮاء .ﺗﺘﺼﻒ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ ﺑﻜﺒﺮ اﻟﺤﺠﻢ ،وﺳﻮف ﺗﺘﺮﺳﺐ
ﻷﺳﻔﻞ وﻟﻦ ﺗﺘﻄﺎﯾﺮ ﻣﻊ اﻟﮭﻮاء .ﺗﺘﺮﺳﺐ
ﺟﺰﯾﺌﺎت اﻟﻐﺒﺎر ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﻄﺢ ،وﯾﺘﻢ إزاﻟﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﺑﻘﻄﻌﺔ
ﻗﻤﺎش ُﻣ َﺮ ﱠ
طﺒﺔ .ﯾﻤﻜﻦ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ
ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻣﻦ  PHEﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ:
www.gov.uk/government/organisations/public-healthengland-tower-fire

أخبار االستجابة لحريق غرينفيل

مركز "وست واي" للمساعدة ()Westway Assistance
يظل مركز "وتست واي" للمساعدة ( )Westway Sports Centreهو المكان
المناتسب للجوجه إليه إذا كنت ممن تأثروا من حريق "برج غرينفيل" وتسعى في
الحصول على مشورة مجخصصة ومساعدة أو دعم.
وقد أُنشئ "مركز المساعدة" لجقديم الدعم الفوري والمساعدة على مدار اليوم (24
تساعة) ،وتقديم المساعدة الطارئة إلى األهالي واألتسر المجضررة من حريق "برج
غرينفيل".
اتسمت جهود جميع المجطوعين ،وخدمات الطوارئ ،وجميع األشخاص اآلخرين
المجواجدين في موقع الحدث في أعقاب الكارثة بالجميز الشديد في وقت تعرضت فيه
األتسر المجضررة إلى أقصى درجات األلم النفسي والعاطفي.
وقد تغير دور "مركز المساعدة" حيث قلت الحاجة إلى تقديم مساعدات طارئة
وعاجلة ،وتم الجركيز على العمل في إطار تقديم دعم ومساعدات طويلة األجل.
يفجح المركز أبوابه حاليا ً من الساعة  10صباحا ً إلى الساعة  8مسا ًء ،ويجوفر فيه
موظفون مجخصصون لجقديم ماموعة واتسعة من الدعم والمشورة من جهات مخجلفة:
خدمات الصحة الوطنية ( ،)NHSووزارة الداخلية ،اإلعانات واالمجيازات
االججماعية ،مكجب البريد ،وتسائل النقل إلى لندن ،رعاية اججماعية للكبار والصغار،
اإليرادات والامارك ( ،)HMRCجوازات السفر ،رخص القيادة ووثائق السيارات
( ،)DVLAوالهارة.
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تحديث موقف التنقالت بالطائرة
والقطار
يمكن تقديم مساعدة للسفر بالطائرة
لألهالي المجضررين من الحريق ،ممن
هم في حاجة إلى السفر لدواعي
إنسانية .لجقديم طلب ،يرجى االتصال
بالصليب األحمر البريطاني على

familyreunion@redcross.org.uk

كما يمكن تقديم مساعدة ألي شخص
مجضرر من الحريق وفي حاجة إلى
السفر بالسكك الحديدية أو بالطائرة
ألغراض إنسانية ،مثل زيارة أحد افراد
األتسرة في مسجشفى .يجعين تقديم الطلب
من خالل هيئات معجرف بها وتعمل في
ماال رعاية ودعم األهالي المجضررين
وليس من أفراد.

تسال "مركز وتست واي" للمساعدة أكثر من  1430شخصا ،وقدم
وحجى اآلنَ ،
باألمس المشورة لمجوتسط  15شخصا ً في الساعة.

األصناف والمواد ال ُمتَبَرع بها

للحصول على أي دعم مادي أو معنوي آخر ،يرجى االتصال بخط المساعدة للصليب
األحمر على الرقم .0800 458 9472 :والخط مفجوح من الساعة  8صباحا حجى 8
مسا ًء .كما يمكن ترك رتسالة صوتية عند الجحدث خارج تساعات العمل ،وتسوف يجم
الرد على المكالمة صباح اليوم الجالي .إذا كان لديك أي مالحظات أو تعليقات ،يرجى
إرتسال بريد الكجروني على العنوان.support@grenfellresponse.org :

يشرف مالس كنسينغجون وتشيلسي
حاليا ً على اتسجالم وتوزيع األصناف
والمواد الجي ترد كجبرعات من عموم
المواطنين ،وقد بلغ حام الجبرعات
أكثر من  40.000صندوقا ً .وياري
توزيع هذه المواد على ضحايا الحريق
من "مركز وتست واي" حيث يجولى
الصليب األحمر المساعدة في توصيل
هذه األصناف إلى المحجاجين.

يسجمر فريق الدعم المعني بالمساعدة في الجنقالت في تقديم خدمات النقل من وإلى
"مركز وتست واي" للمساعدة لألهالي المجضررين من الحريق ،ممن يقيمون حاليا ً في
فنادق.

وقد زاد حام المواد المجبرع بها إلى
أكثر من احجياجات هؤالء المجضررين
من الحريق .ويقوم الصليب األحمر
حاليا ً بجحويل بقية الجبرعات العينية إلى
أموال نقدية من خالل بيع تلك
األصناف في المحالت الجاارية الجابعة
له ،مع توجيه األموال المجحصلة من
هذا البيع إلى مساعدات مالية لضحايا
حريق غرينفيل تحديدا ً.

التنقالت من وإلى "مركز وست واي للمساعدة"

يمكن االتصال بأفراد الفريق من الساعة  8صباحا ً إلى الساعة  11مسا ًء (بما في ذلك
أيام العطالت األتسبوعية) ،كما يمكن االتصال الهاتفي على الرقم020 731 3623 :
أو من خالل البريد االلكجروني.passengertransport@rbkc.gov.uk :
تسوف تعمل خدمة الحافالت المكوكية بين مركز المساعدة الماجمعية وبين فنادق
اإلقامة المؤقجة الجي تسجضيف األتسر من اآلن فصاعدا ً عند طلبها للمساعدة في
الحاالت الحرجة فقط.
في حالة احجياج أي شخص التسجخدام الحافلة ،يمكنه االتصال على الرقم0344 :
 251 0160واإلبالغ عن بيانات خط السير والجوقيجات المطلوبة ،وتسوف تبذل شركة
النقل قصارى جهدها للمساعدة .علما ً بأن الخط مفجوح على مدار اليوم ( 24تساعة).

تسوف يذهب كل بنس من هذه المبيعات
إلى صندوق الضحايا ،حجى يُجاح
لألهالي المجضررين حرية االخجيار
بأنفسهم وشراء ما يحجاجونه
لمساعدتهم في إعادة بناء حياتهم.

أخبار االستجابة لحريق غرينفيل
توقيتات جديدة لخط
المساعدة للصليب األحمر
تم تعديل تساعات عمل خط
المساعدة الجابع للصليب األحمر
البريطاني ليكون من الساعة 8
صباحا إلى الساعة  8مساء .شهد
خط المساعدة ضغطا ً شديدا ً جدا
على مدار الساعة في األتسبوعين
األولين بعد اندالع الحريق .وقد
توقفت المكالمات الليلية تماما ً بعد
ذلك ،ومن ثم فقد تم تعديل توقيجات
تلقي المكالمات الهاتفية لجكون في
الفجرة ما بين الساعة  8ص إلى 8
مسا ًء .ويمكن ترك رتسالة صوتية
خارج هذه الجوقيجات ،وتسوف يجم
الرد عليك في صباح اليوم الجالي.
والرقم الخاص بخط المساعدة
للصليب األحمر هو0800 :
.458 9472

تغطية برج غرينفيل
نحن ندرك تماما مخاوف األهالي
القاطنين في المنطقة المحيطة
بشأن تغطية "برج غرينفيل".
ومع ذلك ،فقد صرحت كل من
شرطة ميجروبوليجان ورجال
اإلطفاء في مدينة لندن بأن تغطية
المبني في هذا الوقت تسوف تؤثر
تسلبيا ً على تسير الجحقيقات الاارية
حاليا ً.
ونحن نعلم أن أهالي المنطقة
يرغبون في تغطية البرج في
أقرب وقت ممكن ،ولكن لن يكون
من الممكن تغطية المبنى قبل شهر
أكجوبر على األقل.
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مشاورات بشـأن عمل لجنة التحقيق العام
شرع السير مارتن مور -بيك ،رئيس لانة الجحقيق العامة في حادث حريق برج غرينفيل،
في إجراء مشاورات بشأن اخجصاصات لانة الجحقيق .ويدعو الاميع إلى طرح أفكارهم،
ويشاع بشكل خاص هؤالء المجضررين من الحريق للجقدم والجعبير عن آرائهم .تسيجم النظر
في جميع اآلراء والجعليقات والجوصيات المقدمة ،ويجم رفع توصية إلى رئيسة الوزارة
إلصدار القرار النهائي بشأن اخجصاصات لانة الجحقيق .تسوف تسجمر هذه المشاورات
حجى  14يوليو  ،2017ويمكن االطالع على وثيقة إبداء الرأي واالقجراحات على الرابط :
www.grenfelltowerinquiry.org.uk/news/grenfelltowerinquiry-seeks-views-work/

مخطط جديد لوزارة الداخلية لدعم سكان "برج غرينفيل"
أطلقت وزارة الداخلية برنامج عمل جديد يجيح لألفراد الذين فقدوا مساكنهم من جراء
الحريق اإلقامة في المملكة المجحدة لمدة تصل إلى  12شهراً.
يسجطيع الشخص المقيم بطريقة غير شرعية ،أو لم يقم بجقديم طلب اللاوء وينجظر البت
فيه ،أو كانت فجرة إقامجه القانونية على وشك االنجهاء ،االتسجفادة من هذا البرنامج .وقد
أكدت الحكومة أنها لن تاري عمليات الجحقق من المواقف القانونية للهارة لألشخاص
المجضررين تضررا ً مباشرا ً من الحريق .ويهدف هذا المخطط إلى ضمان تمكين جميع
الضحايا من الوصول إلى الخدمات واالتسجفادة من اإلعانات الجي يحجاجون إليها ،بما في
ذلك السكن والرعاية الصحية.
ال يحجاج السكان المجضررين إلى تقديم طلب االتسجفادة من هذا المخطط الاديد ،ولكن يجعين
عليهم الحضور بأنفسهم والجحدث إلينا شخصيا .ويمكنهم اصطحاب أي شخص معهم ،حيث
يمكننا الجحدث معه نيابة عنهم في حالة إن كان ذلك أنسب لهم.
أما هؤالء الذين يعجبرون أنفسهم مؤهلون لالتسجفادة من هذا البرنامج ،فيمكنهم الجحدث
وجها ً لوجه مع فريق عمل وزارة الداخلية في "وتست واي تسبورتس آند فيجنس تسنجر"،
 ،1 Crowthorne Road, W10 6RPمن الساعة  10ص إلى  8مسا ًء.
مطلوب من السكان المجضررين إحضار أي وثائق مجوفرة لديهم تثبت إقامجهم في "برج
غرينفيل" في توقيت الحريق أو في توقيت قريب منه .في حالة فقد تلك المسجندات أثناء
الحريق ،فما يزال في مقدورنا مساعدتهم.
لمعرفة المزيد عن هذا المخطط ،يمكن للسكان المجضررين أيضا االتصال الهاتفي على
خط المساعدة ،0300 222 0000 :لالتفاق على موعد يجصل بك فيه أحد أعضاء فريق
الجأشيرات وجوازات السفر .والخط مفجوح طوال اليوم ( 24تساعة).

إيقاف تحصيل القيمة اإليجارية لسكان "باراندون ووك" ،و"تيسترتون ووك" و" هورستواي"
حتى يناير 2018
أكد مالس كنسينغجون وتشيلسي عدم اضطرار تسكان "باراندون ووك" و "تيسجرتون ووك" و "هورتسجواي" لسداد القيمة اإلياارية
من تاريخ الحريق وحجى نهاية يناير  ،2018وعندئذ تسوف يجم مراجعة الموقف .كما أكد المالس على رد المبالغ المالية الجي تم
تحصيلها من السكان على ذمة تسداد اإلياار في حاالت الخصم الدوري المباشر من قبل طرف ثالث ،أو في حالة تنفيذ اتسجحقاقات
قائمة بدءاً من تاريخ اندالع الحريق.
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أﺧﺒﺎر اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺮﯾﻖ ﻏﺮﯾﻨﻔﯿﻞ

أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻜﺮرة
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻈﻞ ﻓﯿﮭﺎ
"ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة" ﻣﺘﺎﺣﺎ ً ﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات؟
ﺳﯿﻈﻞ "ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة" ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ .ﻧﺤﻦ ﻧﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻀﺮروا ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻣﻦ ﺣﺮﯾﻖ "ﺑﺮج ﻏﺮﯾﻨﻔﯿﻞ" ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ
ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﯿﮫ ﻣﻦ دﻋﻢ ،وﻣﺘﻰ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮﻧﮫ
وأﻓﻀﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﮭﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ.
وﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﻧﻘﺮر ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﯿﮫ.

ھﻞ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺳﺪاد ﻓﻮاﺗﯿﺮ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة؟
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ "ﻏﺮﯾﻨﻔﯿﻞ"
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ووﺳﺎﺋﻞ
اﻻﺗﺼﺎل .وھﺬا ﯾﺸﻤﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺰودي
اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﯾﺘﻢ ﺳﺪادھﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺤﺮﯾﻖ ،وﯾﺘﻤﺜﻞ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﺪره ﺧﻤﺴﺔ
ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ ﻟﺴﺪاد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺪﺑﯿﺮ
إﻣﺪادات اﻟﻄﻮارئ ،واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
واﻟﻤﻼﺑﺲ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻷﺧﺮى .ﯾﻤﻜﻦ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻂ:
http://goo.gl/yhcniU

ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻸﻓﺮاد اﺳﺘﻼم ﻣﺮاﺳﻼﺗﮭﻢ
اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ؟
ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻼم اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮان
"ﺑﺮج ﻏﺮﯾﻨﻔﯿﻞ" ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﯾﺪ وﯾﺴﺖ
ﻟﻨﺪن ،اﻟﻮﺣﺪة  ،23 -20ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﯾﺪ وﺳﺖ
ﻟﻨﺪنPremier Park Road, NW10 :
) 7NZواﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﻔﺘﻮح ﻣﻦ  8ص إﻟﻰ 2
ﻣﺴﺎ ًء ﻣﻦ اﻻﺛﻨﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ ،و ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ
ﻣﻦ  8ص إﻟﻰ  1ظﮭﺮا ً( .ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻼم
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﯾﻀﺎ ً ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺒﻖ أﯾﺎم اﻻﺛﻨﯿﻦ
واﻷرﺑﻌﺎء واﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﯾﺪ
اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ "وﯾﺴﺖ واي ﺳﺒﻮرﺗﺲ
ﺳﻨﺘﺮ".
ﯾﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ01752 387055 :
ﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻼم اﻟﺒﺮﯾﺪ .ﯾﺘﻌﯿﻦ إﺑﺮاز ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻻﺳﺘﻼم اﻟﺒﺮﯾﺪ.
أﯾﻦ ﯾﺘﻮﺟﮫ اﻷﻓﺮاد ﻣﻤﻦ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﯾﮭﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻔﻘﻮدﯾﻦ؟
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺒﺔ أي ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻘﻮد أو اﻹدﻻء ﺑﺄي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت،
ﯾﺮﺟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻂ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺣﺪاث
اﻟﺠﺪﯾﺪ.0800 032 4539 :

ﻟﻘﺪ ﻓﻘﺪت ﺟﻮاز ﺳﻔﺮي أﺛﻨﺎء
اﻟﺤﺮﯾﻖ وﻻ أدري ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ؟

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻒ أو ﻓﻘﺪان ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ،أو
ﺗﺼﺎرﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ،أو أوراق
اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ،أو ﺷﮭﺎدات اﻟﻤﯿﻼد ووﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺰواج أو ﺗﺄﺷﯿﺮات اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ ﺟﺮاء
ﺣﺮﯾﻖ "ﺑﺮج ﻏﺮﯾﻨﻔﯿﻞ" ،ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻻ
ﺗﺰال ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻚ.
ﯾﻤﻜﻨﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ ﻓﻲ
Westway Sports and Fitness
) Centreﻣﺮﻛﺰ وﯾﺴﺖ واي ﻟﻠﺮﯾﺎﺿﺎت
واﻟﻠﯿﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ( ،ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان:
،Crowthorne Road, W10 6RP
ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﻚ أﯾﻀﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﻂ
اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﯿﻮم0300 222 :
 0000ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻚ ﻓﯿﮫ
أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮات وﺟﻮازات
اﻟﺴﻔﺮ.

ھﻞ ﺳﯿﺘﺄﺛﺮ ﺗﺄھﻠﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺒﻠﻎ  5٫500ﺟﻨﯿﮫ إﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ ؟
ﺻﺮﺣﺖ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﺑﺄن
اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻠﻘﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر
آﺧﺮ .ﻛﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى
ﻣﺜﻞ إﻋﺎﻧﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ
واﻹﻋﺎﻗﺔ ،وأﯾﻀﺎ ً ﻟﻦ ﯾﺘﻢ ﻓﺮض ﺿﺮﯾﺒﺔ
ﻋﻠﻰ أي ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق
اﻟﻄﻮارئ.

ﻣﺎ ھﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن أﻗﺪﻣﮭﺎ
ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ إذا أردت ﺗﻘﺪﯾﻢ
طﻠﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺠﺪﯾﺪ
واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﺘﺮة إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ؟
إذا ﻛﻨﺖ ﻣﻤﻦ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﻖ ،وﻓﻘﺪت
أوراﻗﻚ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺟﻮاز
اﻟﺴﻔﺮ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ
واﻻﺳﺘﺪﻻل اﻹﺣﯿﺎﺋﻲ ) (BRPأو أي
ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ،ﻓﯿﻤﻜﻨﻨﺎ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ .ﯾﺮﺟﻰ إﺣﻀﺎر أي أدﻟﺔ ﺗﺜﺒﺖ
إﻗﺎﻣﺘﻚ ﻓﻲ "ﺑﺮج ﻏﺮﯾﻨﻔﯿﻞ" أو ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻨﮫ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮﯾﻖ إﻟﻰ "وﺳﺖ
واي ﺳﻨﺘﺮ" ،وﺳﻮف ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ
ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﺼﺪار ﺑﺪل
ﻓﺎﻗﺪ .ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻓﺎﺗﻮرة

ﺧﺪﻣﺎت أو ﻣﺮاﻓﻖ ،ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ أو
ﺧﻄﺎب ﺑﯿﺎن أي اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت.

ﻣﺎ ھﻮ آﺧﺮ ﻣﯿﻌﺎد ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﻣﺨﻄﻂ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪ؟
ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﻘﺪون أﻧﮭﻢ ﻣﺆھﻠﻮن
ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ ،اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ "وﺳﺖ واي ﺳﺒﻮرﺗﺲ ﺳﻨﺘﺮ" ﻗﺒﻞ 13
أﻏﺴﻄﺲ .2017

ﻟﺠﻤﯿﻊ ﺟﮭﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻷﺧﺮى ،ﯾﺮﺟﻰ
اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻨﺸﺮة

آﺧﺮ أﺧﺒﺎر اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ ھﯿﻜﻞ
اﻟﺒﺮج؟
ﺟﺎري ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ "ﺑﺮج ﻏﺮﯾﻨﻔﯿﻞ" ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﻣﻦ ﺣﯿﺚ رﺻﺪ أي ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻲ ھﯿﻜﻞ
اﻟﻤﺒﻨﻰ ،وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
داﺧﻞ اﻟﺒﺮج ،وأﯾﻀﺎ ً ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ
واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ .وﻟﻢ ﯾﺘﻢ
رﺻﺪ أي ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷھﺎﻟﻲ أو ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﺮج.
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﺤﺮك اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻗﻠﯿﻼ ﺣﯿﺚ
ﺗﻌﺮض ﻟﻼﻧﻜﻤﺎش ﺑﻔﻌﻞ ﻧﯿﺮان اﻟﺤﺮﯾﻖ
اﻟﺸﺪﯾﺪة .ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ
اﻟﺴﻼﻣﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ
اﻹﻧﺸﺎءات ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ
اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﺑﻤﻘﺪار  5ﻣﻠﻠﯿﻤﺘﺮ ﻓﻲ أي اﺗﺠﺎه،
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ
ﺳﯿﺘﻢ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺣﺪوﺛﮫ.
ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ،ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ
أﻓﺮاد اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ إﻟﻰ أن
ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﻮدة اﻟﻤﺒﻨﻲ إﻟﻰ وﺿﻌﮫ
اﻟﺴﺎﺑﻖ .ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺣﺎﻟﯿﺎ أﯾﻀﺎ ً ﻧﻈﺎم
إﻧﺬار ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻤﻨﺘﺼﻒ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﺘﺤﺬﯾﺮ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
زﯾﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﯿﮭﺎ.
إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
واﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ .اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺘﻚ ﻣﻦ
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴﺎﻋﺪة وﺳﺖ واي أو ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ:
grenfellresponse.org.uk
/newsletter-archive

