أخبار االستجابة
لحريق "برج غرينفيل"
وجود سجالت للتعازي حاليا في "وست واي"
أُنشئ ِس ِجالن للتعازي وإتاحتهما للمتطوعين والناجين وأفراد الجمهور لإلعراب عن
تعازيهم لضحايا حريق "برج غرينفيل" في "وست واي".
ُوضع سجل التعازي الخاص بأفراد الجمهور في المدخل الرئيسي لمركز وست واي
الرياضي ( ،)Westway Sports Centreبينما يوجد هناك سجل آخر خاص للناجين من
الحريق والمتطوعين في مركز ( )Westway Assistance Centreالمخصص لتقديم
الدعم.
قالت رويزين ،إحدى المتطوعات في مركز المساعدة " ،إن وضع سجل للتعازي هنا في
المركز يعني الكثير للمجتمع المحلي وللمتطوعين ،فبذلك يمكننا التعبير عن تعازينا
وتقديرنا للضحايا ،والتضامن سويا من أجل تقديم الدعم المطلوب .من األمور الجيدة أن
تكون قادرا ً على تقديم المساعدة بأي شكل من األشكال كمتطوع في الوقت الذي يحتاجك
فيه الناس عند مرورهم بمثل هذا الموقف الصعب".
يفتح "مركز وست واي للمساعدة" أبوابه يوميا ً ما بين الساعة  01صباحا ً إلى الساعة 8
مسا ًء لمن يرغب من المتطوعين والمتضررين من الحريق بشكل مباشر في تسجيل
تعازيهم.
أما سجل التعازي المخصص لألفراد من الجمهور ،فقد تم وضعه في المركز الرياضي
" "Sports Centreومتاح للتوقيع فيه خالل توقيتات العمل الرسمية للمركز.
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شعار " "Love Grenfellعلى لوحات إعالنات على السياج المحيط
بالبرج
منذ يوم أمسُ ،زينت لوحات اإلعالنات القريبة من مركز كنسينغتون الترفيهي
بشعار "( "Love Grenfellالحب لغرينفيل).
اعتمد تصميم الشعار على شعار "مترو أنفاق لندن" المستدير الشهير ،مع استبدال
العبارة المكتوبة في المنتصف بكلمة ) Grenfellغرينفيل( .يجمع الرمز الجديد هذا
ما بين العالمة الشهيرة مع حملة "."AHeart4London
صمم الشعار من البداية من قبل المصمم تشارلي كروكيت والمصمم كايل ديفول
ُ
كجزء من حملة ( Love4Grenfellالحب لغرينفيل).
تم اتخاذ قرار تزيين السياج المحيط ولوحات اإلعالنات بالتشاور مع السكان
المحليين .كما تم وضع لوحات على السور في نظام تبادلي بين لوحات عليها الشعار
ولوحات أخرى بدون شعار محجوزة إلتاحة إضافة أعمال فنية أخرى من ابداعات
خاصة بمجموعات من المجتمع المحلي على مدار األيام القادمة.
--------------------------سوف نوالي نشر مزيد من المعلومات
في المستقبل القريب

ما هو الغرض من هذه النشرة
اإلخبارية؟
هذا هو اإلصدار السادس عشر من
النشرة اإلخبارية "لفريق االستجابة
المعني بحريق غرينفيل" Grenfell
 .)Fire Response Teamنحن
نريد أن نجعلك مواكبا ً ألحدث
المعلومات وخدمات المساعدة
المتاحة.
ويرجى العلم أن نشرة األخبار هذه
متاحة باللغات العربية والفارسية.
وللحصول على آخر المعلومات،
الرجا متابعتنا على توتير:
 ،@grenfellsupportوعلى
الفيسبوك:
facebook.com/grenfellsupport

أو زيارة الموقع التالي:
.www.gov.uk
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آخر أخبار جهود التسكين
يظل إيجاد حلول لإلسكان ،تحظى برضا جميع من تضرر تضررا ً مباشراً بحريق "برج
غرينفيل" ،أولوية مطلقة لنا ،ونحن نعمل بكل جد واجتهاد لتحقيق ذلك.
جاري تقديم عروض لإلقامة المؤقتة للمتضررين يومياً ،ولكننا ندرك المخاوف التي
تساور األسر تجاه اإلجراءات المتبعة ،وصعوبة الموافقة على فكرة مسكن مؤقت.
بالنسبة لبعض األفراد ،فإنه ال يزال من السابق ألوانه اتخاذ مثل هذا القرار الحيوي.
وبالنسبة للبعض اآلخر ،هناك اعتبارات عديدة ينبغي أخذها في الحسبان ،مثل احتياجات
خاصة بأقارب مسنين ،أو القرب من المدارس ،أو التعامل في بيئة مزدحمة بالسكان تمثل
لهم ذكريات أليمة ماضية .يعد اختيار منزل مؤقت لألسر في أعقاب تعرضها لخسارة
فادحة وإصابتها بصدمة ال يمكن تصورها من القرارات الخطيرة ،ونحن نبذل قصارى
جهدنا للتأكد من إتاحة الوقت لهم الختيار مسكن مناسب وأيضا ً في توقيت مناسب لهم.

أعلنت الحكومة عن التزامها بالمساعدة في طمأنة االسر من حيث:


اعتبار احتياجاتهم أهمية قصوى،
وجميع االعتبارات األخرى تأتي في
مرتبة تالية بالنسبة لهذه االحتياجات.



لن يُجبر أحد على قبول مسكن معين،
وال يعني عدم قبول مسكن أنهم سوف
يُتركوا بدون مأوى عن قصد أو تعمد.



عدم تحميل أي زيادة في القيمة
اإليجارية ،مع االحتفاظ بنفس
الشروط واألحكام التي كانت سارية
أثناء إقامتهم السابقة في "برج
غرينفيل" أو "غرينفيل ووك".



تقرر أن يكون إيجار المساكن المؤقتة
وفواتير استخدام المرافق العامة مجانا ً
لمدة  02شهرا ً.





التمتع بحيازة آمنة مدى الحياة.



لن يُجبر أي فرد على اإلقامة في
مسكن مؤقت لفترة زمنية طويلة.



في بعض الحاالت ،وفي حالة رغبة
األهالي في االستمرار في اإلقامة في
المسكن المؤقت ،فهناك احتمال أن
يكون هذا المسكن هو المسكن الدائم
لهم (سوف يتم مناقشة ذلك عند تقديم
عرض السكن عليهم).

ال يعني قبول عرض إقامة مؤقتة
فقدانهم أولوية الحصول على مسكن
دائم.

-------------------------------يتوفر المزيد من المعلومات على خط
السكن على الرقم020 7361 3008 :

اجتماع جماهير عام في كنيسة سانت كليمنت
سيُعقد االجتماع العام الجماهيري القادم مساء اليوم من الساعة  0:11إلى  2::1مسا ًء في
كنيسة سانت كليمنت ،شارع ترايدجولد ،لندن ( Treadgold Street, Londond W11
 .)4BPسيتولى إدارة جلسة االجتماع "مجموعة لندن للتعافي والصمود"
( ،)London Resilience Groupويهدف االجتماع إلى:




استعراض أحدث المستجدات من قبل ممثلي فريق "االستجابة"
إتاحة الفرصة لطرح أي استفسارات أو تساؤالت وجها ً لوجه
إعطاء إرشادات بشأن المعلومات والدعم المتاح

يمكن لمن شاء من األهالي حضور هذه االجتماعات؛ ولذا ،يرجى المبادرة بالحضور أو
دعوة أهالي مساكن "النكستر ويست" ممن تعتقد في رغبتهم في الحضور .إذا لم تتمكن من
حضور هذا االجتماع ،فسوف توفر نشرات األخبار التالية تحديثات عن توقيت ومكان
االجتماعات المستقبلية.
إذا كان لديك اقتراحات بشأن أي قضايا ترغب في التعرف على كيفية معالجتها في
االجتماعات المقبلة ،يرجى االتصال بـ
.communityengagement@grenfellresponse.org

ما هي المساعدات المقدمة؟
نناشد أي أسرة أو أصدقاء ممن يشعرون
بالقلق إزاء أحد من المقربين إليهم أو من
يهتمون بأمرهم المبادرة باالتصال "بشرطة
متروبوليتان" على الرقم0800 032 4539 :

جهات اتصال أخرى هامة
مساعدة في حاالت الوفاة :اتصل بخط
المساعدة المجاني 0808 808 1677 :أو
بالبريد اإللكتروني:
 .helpline@cruse.org.ukوالخط
مفتوح طوال اليوم.
استخراج بدل فاقد لجوازات السفر
البريطانية ،والتأشيرات أو اإلجابة على
االستفسارات المتعلقة بالهجرة :اتصل بخط
المساعدة .0300 222 0000 :والخط مفتوح
طوال اليوم.
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
اإللكتروني.cnw-tr.spa@nhs.net :
للحصول على مساعدة في مجال الصحة
النفسية .الخط مفتوح طوال اليوم.
دعم الضحايا :اتصل بالرقم:
 0808 1689 111للحصول على دعم مادي
أو معنوي ،أو زيارة الموقع االلكتروني:
 ،victimsupport.gov.ukوالخط مفتوح
طوال اليوم.
كما يمكنك أيضا ً الحصول على دعم صحي
جسدي ونفسي في في "مركز المساعدة" في
Westway Sports Centre, Crowthorne
 ،Road, W10 6Rو المركز مفتوح من الساعة
 01صباحا ً إلى  8مسا ًء .وللمزيد وللمزيد من
المعلومات ،يكن االتصال بالرقم:
07712 231 133
و يمكنك أيضا ً االتصال "بالصليب األحمر"
طوال اليوم .0800 458 9472 :والخط
مفتوح من  8صباحا ً إلى  8مسا ًء.
لمتابعة آخر التطورات ،يرجى متابعتنا على
توتير ، @grenfellsupport:أو الفيسبوك:
 ،facebook.com/grenfellsupportأو
زيارة الموقع التاليwww.gov.uk :
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آخر أخبار المؤثرات الصحية
تواصل هيئة الصحة العامة في إنكلترا
( )PHEإصدار النصائح المهنية المتعلقة
بالصحة في أعقاب حريق "برج غرينفيل".
وتتضمن نصائح صحية بشأن نوعية الهواء،
والتعرض للدخان ،واألسبستوس ،ونوعية
المياه والتعامل مع أي مخلفات أو ركام.

نوعية الهواء
يعتبر مستوى المخاطر على صحة األهالي
من جراء تلوث الهواء حول موقع الحريق
منخفضا ً .تواصل هيئة الصحة العامة في
إنكلترا ( )PHEأعمال مراقبة مستمرة
لنوعية الهواء ،وتشير أحدث القراءات إلى
أن مستوى تلوث الهواء بالقرب من الموقع
ال يزال منخفضا ً .تم تركيب أجهزة مراقبة
لنوعية الهواء في المنطقة المتاخمة لبرج
غرينفيل ،مع توفير معدات إضافية لدعم
أعمال الرصد المستمر.

أجهزة تنقية الهواء
ال يُنصح باستخدام أجهزة تنقية الهواء في هذه
الظروف .تستخدم أجهزة تنقية الهواء في
العادة إلزالة المواد ال ُمسببة للحساسية من
الحيوانات األليفة التي تنتقل عن طريق
الهواء .تتصف الجسيمات الكبيرة الناتجة عن
الحريق بكبر الحجم ،وسوف تترسب ألسفل
ولن تتطاير مع الهواء .تترسب جزيئات
الغبار كبيرة الحجم بسرعة على األسطح،
ويتم إزالتها بشكل أفضل بقطعة قماش
ُم َر َّ
طبة.
---------------------------------يمكن االطالع على مزيد من النصائح من
 PHEعلى موقعها على االنترنت:
www.gov.uk/government/
news/public-health-advicefollowing-the-grenfell-tower-fire

نوعية المياه
لم تتأثر نوعية مياه الشرب بالحريق ،وتعتبر
مياه الصنبور آمنة لالستخدام كالمعتاد .إذا
تولدت لدى أي شخص أي مخاوف بشأن
نوعية مياه الشرب الخاصة بهم ،يجب
االتصال بشركة المياه المحلية في المقام
األول.

المخلفات واألتربة والركام
إذا تعرضتُ لنفايات أو ركام من جراء
الحريق في مكان إقامتك ،يرجى االتصال
"بالمجلس المحلي لبلدية كنسينغتون
وتشلسي على الرقم، 020 7361 3001:
وسوف يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لجمعها.

مساعدة قانونية للسكان
تتوفر مساعدة قانونية متاحة لمساعدة
األفراد الذين أضحوا بال مأوى لهم من
جراء حريق "برج غرينفيل" ،كما يُتاح
تمويل أيضا ً لدعم األسر ومساعدتهم في
استعداداتهم للتحقيقات .ونحن نشجع أي
أسرة ،تضررت من المأساة ،المبادرة
بطلب الحصول على إعانة مالية ،والتي
تُمنح من قبل "وكالة المساعدة القانونية"
المستقلة.
---------------------------------يمكنك االطالع على المزيد عن المساعدة
القانونية عبر اإلنترنت على:
www.gov.uk/check-legal-aid

صندوق لندن للطوارئ – تمويل من التبرعات األهلية
يُصرف ألقرب أقارب كل متوفي فقد حياته بشكل مأساوي في حريق "برج غرينفيل"
مبلغ مبدئي قيمته  21.111جنيه إسترليني .كما يُصرف لكل مصاب تلقى عالجا ً في
المستشفى لمدة أطول من  2أيام مبلغ مبدئي قيمته  01.111جنيه إسترليني .أما
المصابون الذين تلقوا عالجا ً في المستشفى لمدة  0ساعات أو أكثر ،فيصرف لهم مبلغ
مبدئي قيمته  :.511جنيه إسترليني .يتولى صندوق لندن للطوارئ توزيع هذه األموال
نيابة عن مؤسسة الصليب األحمر البريطاني ومؤسسة  K & Cوصندوق المجتمع
المحلي  /صندوق اإلغاثة لندن إيفيننج ستاندرد ( Evening Standard
 .)Dispossessed Fundومصدر هذا التمويل من التبرعات األهلية.
كيفية تقديم الطلب :سوف يتولى مسؤولو االتصال العائلي ( )FLOالمرتبطين باألسر
المتضررة المرور عليهم ومساعدتهم في استيفاء بيانات استمارة الطلب .يمكنك أيضا
االتصال بخط المساعدة للصليب األحمر على الرقم 0800 458 9472 :من الساعة
 8ص إلى  8مسا ًء.

توفر مشرفين مسؤولين لتقديم
الدعم لك
المشرفون الرئيسيون هم نقطة االتصال
األولى للسكان المتضررين وأسرهم
لتوجيههم في االتجاه الصحيح للدعم الذي
يحتاجونه.
تُناح المساعدة لجميع السكان واألهالي
القاطنين في مساكن "النكستر وست"،
ويمكن الحصول عليها بالتوجه إلى
وست واي سبورتس سنتر ،في العنوان:
1 Crowthorne Road, W10
.6RP
في المجموع ،هناك  202مشرفا ً مسؤوالً
بمهمة دعم األهالي المتضررين من
الحريق ويقدمون مجموعة من
المساعدات .ويتراوح هذا الدعم من
المساعدة في الحصول على وثائق مثل
جوازات السفر ورخص القيادة ،وصوالً
إلى الدعم النفسي ،فضال عن السكن
والتعليم والمساعدة الصحية.
تتضمن بعض المساعدات اإلاضافية على:
 مساعدة أهالي ضحايا الحادث لحضور
الجنازات ومراسم الدفن.
 نقل األطفال من أماكن إقامتهم في
الفنادق إلى المدارس.
الزمنية
بالجداول
األهالي
الدعم المتوفر
حول
المعلومات
إبالغ من
 لمزيد
تسكينهم.
إلعادة
المتوقعة
يمكنك االتصال
العائلة،
أصدقاء
من
بالبريد
الصحية
الرعاية ،أو
020 8960
مستلزمات
استبدال9099
 بالرقم:
االلكتروني:
مثل حماالت جديدة ،وعصي
الرئيسية
المشي والنظارات الطبية.
info@familyfriends.uk.com
 استبدال أجهزة الكمبيوتر المحمولة
والهواتف النقالة.
--------------------------ولطلب مشرف مسؤول أو التأكد من
تعيين أحدهم للمساعدة ،يمكن
االتصال على رقم020 7745 :
 ،6400أو إرسال بريد الكتروني
على:
GrenfellTowerKeyWorke
لها التواجد
األنشطة التجارية التي لم يتيسر
علما ً
.rHub@rbkc.gov.uk
في مكان عملها أو تم تقييد تواجدها على
بأن الخط مفتوح طوال اليوم (21
مدى فترة زمنية امتدت لما بعد الحريق
ساعة) ،وعلى مدار األسبوع (2
(بما في ذلك المساحات المؤجرة من شركة
أيام).
النقل في لندن لكل من باسلين ستوديوس
" ،"Basekube Studiosوسيلشستر
روود " ،"Silchester Roadوبليشيندن
ستريت " )"Blechynden Streetعن
الفترة من  01يونيو إلى  :0ديسمبر
 .2102وسوف يتم شطب أي متأخرات
قبل  01يونيو .2102

أخبار االستجابة لحريق غرينفيل

أسئلة متكررة
هل يتعين على الضحايا سداد
فواتير الخدمات العامة المتأخرة؟
أعلنت الحكومة وشركات المرافق العامة
عن حزمة من الدعم لضحايا "غرينفيل"
فيما يتعلق بالطاقة والمياه ووسائل
االتصال .وهذا يشمل موافقة مزودي
المرافق على إلغاء فواتير الخدمات التي
ل يتم سدادها لصالح ضحايا الحريق،
ويتمثل الدعم الرئيس في توفير تمويل
قدره خمسة مليون جنيه استرليني لسداد
مقابل تدبير إمدادات الطوارئ ،والمواد
الغذائية والمالبس وغيرها من
المصروفات األخرى .يمكن االطالع
على مزيد من التفاصيل من الرابط:
http://goo.gl/yhcniU

كيف يمكن لألفراد استالم
مراسالتهم البريدية؟
يمكن استالم البريد المرسل على عنوان
"برج غرينفيل" من مكتب بريد ويست
لندن ،الوحدة  ،2:-21مكتب بريد وست
لندنPremier Park Road, NW10 :
( 7NZوالمكتب مفتوح من  8ص إلى 2
مسا ًء من االثنين إلى الجمعة ،و يوم
السبت من  8ص إلى  0ظهرا ً) .كما
يمكن استالم البريد ايضا ً بترتيب مسبق
أيام االثنين واألربعاء والجمعة من مكتب
البريد الملكي في مركز "ويست واي
سبورتس سنتر".
يرجى االتصال بالرقم01752 :
 387055لترتيب استالم البريد .يتعين
إبراز بطاقة تحقيق الشخصية الستالم
البريد.

هل سيتأثر تأهلي للحصول على
اإلعانات في حالة حصولي على
مبلغ  50511جنيه إسترليني من
صندوق الطوارئ؟
صرحت وزارة العمل والمعاشات بأن
اإلعانات المرتبطة بالدخل لن تتأثر
بالمساعدات التي يتم تلقيها من مصدر
آخر .كما لن تتأثر اإلعانات األخرى مثل
إعانة تحمل التكاليف اإلضافية للمعيشة
المقررة في حاالت العجز واإلعاقة،
وأيضا ً لن يتم فرض ضريبة على أي
مدفوعات من صندوق الطوارئ

لجميع جهات االتصال األخرى،
يرجى الرجوع إلى نشراتنا

 12يوليو 2112

َم ّد المهلة المحددة للتشاور في تحديد اختصاصات لجنة التحقيق
العام في حريق "غرينفيل"
بعد اإلعالن عن اختيار السير مارتن مور-بيك رئيسا ً للجنة التحقيق العام في حريق
"برج غرينفيل" ،يعكف هو وفريقه على عقد مشاورات مع مجموعة من األطراف
المعنية ،وال سيما الناجين من الحريق وغيرهم من سكان عقارات "وست النكستر".
وقد اتضح من هذه المناقشات احتياج المتضررين إلى مزيد من الوقت للمشاركة في
المشاورات الخاصة بتحديد اختصاصات وصالحيات لجنة التحقيق .ومن ثم ،فقد تم مد
فترة التشاور لمدة أسبوعين لتنتهي في  28يوليو .وبذلك ،يمكن توفير وقت إضافي
لألفراد كي يستجيبوا بشكل مجدي وضمان نجاح عمل اللجنة ،والتي ال يمكن أن تبدأ
دون تحديد اختصاصات وصالحيات.
وسيتم اإلعالن عن تفاصيل االجتماعات المفتوحة مع الناجين والسكان المحليين
لمناقشة االختصاصات في المستقبل القريب.

دقيقة حداد على أرواح الضحايا
بمناسبة مرور شهر على
الحريق
جميع األهالي المتضررين من حريق
"برج غرينفيل" مدعوون إلى "مركز
مساعدات وست واي" يوم الجمعة
للوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا
الحريق.
يوافق هذا التجمع ذكرى مرور شهر
على وقوع المأساة .تشمل الدعوة تقديم
وجبة غداء ،ويتوفر المتطوعين لتقديم
الدعم المعنوي لمن يكون في حاجة
إليه.

حفل موسيقي تحت شعار "نشر
الحب لغرينفيل"
تقرر إحياء حفل موسيقي مساء يوم الجمعة
الموافق  01يوليو ،بحضور نجوم الريغي،
وفناني الهب هوب و"الدي جي " لتكريم
ضحايا حريق "برج غرينفيل".
يُقام هذا الحفل في "فوكس آند فيركن"،
316 Lewisham High Street,
 ،SE13 6JZمن الساعة  8مسا ًء وحتى
الساعة  2صباحا ً ،تحت شعار "نشر الحب
لغرينفيل" ( Spresd the Love for
.)Grenfell
الدخول مجانا ً مع حملة لجمع تبرعات على
البوابة لصالح المتضررين من حريق "برج
غرينفيل".
--------------------------------يمكن االطالع على المزيد على الرابط:
www.foxfirkin.com/events
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تغطية برج غرينفيل
جاري النظر في آراء السكان المحليين فيما يتعلق بجدوى تغطية "برج غرينفيل"
بالقماش المشمع (التربولين) .يحتاج أي قرار نهائي يُتخذ في هذا الشأن إلى دراسة
اآلثار الناجمة على عملية التنقيب الحيوية عن متعلقات الضحايا واستردادها الجاري
القيام بها من قبل "خدمة شرطة العاصمة" و"فريق إطفاء لندن".

