أخبار االستجابة
لحريق "برج غرينفيل"
نقل مركز مساعدة غرينفيل إلى مقر دائم في The Curve
اعجبارا ً من اليوم (الخميس  02يوليو) انجقل
"مركز مساعدة غرينفيل" إلى مقر قريب دائم
في (،)The Curve
.10 Bard Road, W10 6TP
يقع المقر الاديد ةالقرب من محطة التيمر
رود تسجيشن ()Latimer Road Station
و"مركز وتست واي" ( Westway
 .)Centreيجيح هذا االنجقال توفير مساحة
لجامع األهالي المجضررين من حريق "ةرج
غرينفيل" ومقاةلة المسؤولين واالتسجمرار في
الحصول على الخدمات.
تسوف يسجمر المركز الاديد ،والذي يفجح
أةواةه هذا الصباح ،في تزويد السكان
ةماموعة واتسعة من أوجه الدعم المخجلفة.
كما يوفر المبنى الاديد أيضا ً مساحة لألهالي
المجضررين من حريق "ةرج غرينفيل"
لمقاةلة األهل واألصدقاء والايران.

تقرر أن يفجح المركز أةواةه لجقديم خدماته
يوميا ً من الساعة  12صباحا ً حجى  8مسا ًء،
وتسيزود األهالي ةالدعم والمشورة المقدمة من
ماموعة كبيرة من الوكاالت والهيئات
المخجلفة ،من ةينها :خدمات الصحة الوطنية
( ،)NHSالاهات المسؤولة عن اإلعانات،
مكجب البريد ،الرعاية االججماعية لألطفال
والكبار ،وخدمات الجسكين.
وهناك خدمات أخرى ،تتضمن:





خدمات الدعم المعنوي والعاطفي.
دور حضانة لألطفال في أيام العمل.
منطقة للحصول على مود غذائية
وأدوات نظافة.
منطقة لتقديم طلبات الحصول على
مالبس جديدة.

كما يجواجد مجطوعون للعمل الماجمعي أيضا ً
لمواصلة عملهم الحيوي والهام في دعم
المجضررين ةكافة الطرق الممكنة.

جلسات استشارية أثناء فترة التمديد اإلضافية للتشاور حول اختصاصات
لجنة تحقيق غرينفيل
تم تمديد فجرة المشاورات الرامية إلى
الجوصل إلى اخجصاصات لانة تحقيق
حريق "ةرج غرينفيل" لمدة أتسبوع
إضافي ،لجنجهي يوم الامعة  4أغسطس.
كان قد تم مدّ فجرة الجشاور من قبل لمدة
أتسبوعين ،وكان من المفجرض أن تنجهي
في  08يوليو.
من المهم جدا ً إتاحة الفرصة لألهالي
المجضررين من الحريق لجحديد ما هي
األتسئلة الجي يرغبون في الحصول على
إجاةات لها من خالل لانة الجحقيق
العام ،وجاري عقد جلسات تشاور خالل
هذا األتسبوع واألتسبوع الذي يليه في
كنيسة "نوتنغ هيل ميثودتست" للمساعدة
في اإلدالء ةالرأي.
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تجوفر أجهزة كمبيوتر لجسايل اآلراء
وتسليمها .كما يجوفر مسجشار مسجقل
للمساعدة في شرح الهدف من تلك
المشاورات ،وكيفية تسليم اآلراء .يمكن
للمسجشار تقديم المساعدة في صياغة
الردود إذا لزم األمر.
توقيجات جلسات هذا األتسبوع المنعقدة
في كنيسة "نوتينغ هيل ميثودتست" ،في
،240 Lancaster Road, W11 4AH
على النحو الجالي:
 الخميس  22يوليو  4 – 2مساء
 الجمعة  21يوليو  4 – 2مساء
تسيجم نشر معلومات عن جلسات إضافية
في اإلصدارات القادمة لهذه النشرة
اإلخبارية.
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ما هو الغرض من هذه النشرة
اإلخبارية؟
هذا هو اإلصدار الثاني
والعشرون من النشرة اإلخبارية
"لفريق االتسجااةة المعني ةحريق
غرينفيل" Grenfell Fire
 .)Response Teamنحن نريد أن
ناعلك مواكبا ً ألحدث المعلومات
وخدمات المساعدة المجاحة.
ويرجى العلم أن نشرة األخبار هذه
مجاحة ةاللغات العرةية والفارتسية.
وللحصول على آخر المعلومات،
الرجا مجاةعجنا على توتير:
 ،@grenfellsupportوعلى
الفيسبوك:
facebook.com/grenfellsupport

أو زيارة.www.gov.uk :
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ما هي المساعدات المقدمة؟

الحصول على إعانات الطوارئ
هناك ماموعة من اإلعانات المجاحة لهؤالء المجضررين من حريق "ةرج غرينفيل"

وزارة العمل والمعاشات
رصدت الحكومة إعانات تقديرية للمجضررين
من حريق "ةرج غرينفيل" تصل إلى 5
ماليين جنيه إتسجرليني لكل أتسرة فقدت مسكنها
ةصفة دائمة ،وتجضمن دفعات مالية مضمونة
تودع في الحساةات المصرفية ةواقع 5.222
جنيه إتسجرليني لكل أتسرة ،ومبلغ  522جنيه
إتسجرليني نقدا ً لكل شخص ةالغ ( 11تسنة
وأكبر) من تسكان المبنى.
كيفية طلب اإلعانة :يرجى زيارة "مركز
مساعدة غرينفيل" ،حيث تاد من يساعدك
للحصول على اإلعانة.
بيانات اتصال بديلة:
فيل ةالك ()Phil Black
pblack@westminster.gov.uk
 0207 641 2678أو
ديفيد هودجكنسون ()David Hodgkinson
dhodgkinson@westminster.gov.uk

0207 641 8162
لن يؤثر تلقي هذه المساعدة على أي إعانة
قائمة جاري طلبها من قبل األفراد.

مؤتسسة جون ليونز الخيرية
تجوفر مساعدات مالية للماموعات أو
المنظمات الجي تعمل لصالح األطفال والشباب
واألتسر .كما تجاح هذه المساعدات للامعيات
الخيرية المسالة ،أو الشركات المهجمة ةالشأن
الماجمعي ،أو ماموعات الماجمع المحلي
غير الهادفة للرةح ،أو المدارس ،أو الاماعات
الدينية المحلية.
كيفية طلب المساعدة :يجعين على المنظمات
اتسجيفاء ةيانات نموذج الطلب مباشرة من
خالل اإلنجرنت:
www.jlc.london/news/grenfelltower-disaster

ممولي ومستثمري لندن
""London Funders
يجوفر صندوق ةقيمة مليون جنيه اتسجرليني
مجاح للامعيات الخيرية األصغر والمنظمات
المحلية الجي ةادرت ةالمساعدة في اتسجااةة
فورية للكارثة .وتسوف يساعد هذا الصندوق
على تعويض المنظمات ماليا ً وضمان دعم
عملها المسجمر.
كيفية الطلب :يرجى تحميل نموذج الطلب
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وطريقة اتسجيفاء ةياناته من:
www.londonfunders.org.uk/
trust-and-foundation-funding-andsupport-community-groupsaffected-grenfell-fire

صندوق لندن للطوارئ
يصرف ألقرب األقارب لكل مجوفي فقد حياته
ةشكل مأتساوي في حريق "ةرج غرينفيل" مبلغ
مبدئي قيمجه  02.222جنيه إتسجرليني .كما
يصرف لكل مصاب تلقى عالجا ً في المسجشفى
لمدة أطول من  7أيام مبلغ مبدئي قيمجه
 12.222جنيه إتسجرليني .أما من تلقى عالجا ً
في المسجشفى لمدة  1تساعات أو أكثر ،فيصرف
لهم مبلغ مبدئي قيمجه  0.522جنيه إتسجرليني.
ومن المنجظر تقديم دفعات تالية.
تم الجنسيق ةين ثالثة صناديق رئيسية لألهالي
المجضررة من حريق "ةرج غرينفيل" ،وهيئة
الصليب األحمر البريطاني ،ومؤتسسة K&C
وصندوق الماجمع المحلي /صندوق اإلغاثة
لندن إيفيننج تسجاندرد ،ةالجعاون مع مؤتسسة لندن
الماجمعية لالشجراك مع "صندوق لندن
للطوارئ" لجدةير الجمويل الالزم وإتاحجه فورا ً،
مع توقع صرف المزيد.
كيفية التقديم :تسوف يجولى مسؤولو االتصال
العائلي ( )FLOاو المشرفون المسؤولون
المرتبطون ةاألتسر المجضررة المساعدة في
اتسجيفاء ةيانات اتسجمارة الطلب .يمكنك أيضا
االتصال ةخط المساعدة للصليب األحمر على
الرقم.0800 458 9472 :

رجبي بورتوبيللو ترست
منحة مالية (لبدء حياة جديدة) ةمبلغ 12.222
جنيه إتسجرليني لكل أتسرة من "ةرج غرينفيل" و
"غرينفيل ووك" ةمارد تأكيد حصولهم على
مكان إقامة جديد تسواء مؤقت أو دائم.
كيفية التقديم :يرجى الجقديم من خالل مؤتسسة
"رجبي ةورتوةيللو ترتست" ،ةاالتصال ةـ:
 020 7229 2928أو ةالبريد االلكجروني:
newhomesteam@rpt.org.uk

السيارات المتروكة في مرائب
السيارات
إذا كان لديك تسيارة مجروكة في جراج تسيارات
ةالقرب من "ةرج غرينفيل" ،وترغب في
اتسجالمها ،يمكنك اآلن القيام ةذلك .يرجى الجوجه
إلى أفراد الشرطة المجواجدين في مدخل "غرينفيل
رود" في الفجرة من  10إلى  1ظهرا ً في أي يوم،
وتسوف يساعدك افراد الشرطة على اتسجالم
تسيارتك.

نناشد أي أتسرة أو أصدقاء ممن يشعرون
ةالقلق إزاء أحد من المقرةين إليهم أو من
يهجمون ةأمرهم المبادرة ةاالتصال "ةشرطة
مجروةوليجان" على الرقم0800 032 4539 :

جهات اتصال أخرى هامة
مساعدة في حاالت الوفاة :اتصل ةخط
المساعدة المااني 0808 808 1677 :أو
ةالبريد اإللكجروني:
 .helpline@cruse.org.ukوالخط
مفجوح طوال اليوم.
استخراج بدل فاقد لجوازات السفر
البريطانية ،والتأشيرات أو اإلجابة على
االستفسارات المتعلقة بالهجرة :اتصل ةخط
المساعدة .0300 222 0000 :والخط مفجوح
طوال اليوم.
نوعية الهواء والتعرض للدخان :إن كان
لديك أي مخاوف ةشأن أي أعراض صحية،
يرجى مراجعة الطبيب أو االتصال ةخدمات
الصحة الوطنيةNHS 111.
مساعدة  NHSفي مجال الصحة النفسية:
اتصل ةرقم  ،0800 0234 650أو ةالبريد
اإللكجروني.cnw-tr.spa@nhs.net :
للحصول على مساعدة في ماال الصحة
النفسية .الخط مفجوح طوال اليوم.
دعم الضحايا :اتصل ةالرقم:
 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  12صباحا ً إلى  8مسا ًء .وللمزيد
وللمزيد من المعلومات ،يكن االتصال ةالرقم:
07712 231 133
ويمكنك أيضا ً االتصال "ةالصليب األحمر"
طوال اليوم .0800 458 9472 :والخط
مفجوح من  8صباحا ً إلى  8مسا ًء.
لمجاةعة آخر الجطورات ،يرجى مجاةعجنا على
توتير ، @grenfellsupport:أو
الفيسبوك:
 ،facebook.com/grenfellsupportأو
زيارة الموقع الجاليwww.gov.uk :
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الصحة النفسية والدعم المعنوي لألطفال والشباب
تسبب حريق "ةرج غرينفيل" في خلق حالة من القلق واالضطراب والحزن لدى كثير من الشباب وصغار السن .في حالة تعرض
شخص صغير السن في أتسرتك ،أو أي شاب يهمك أمره ،ألي ضرر نفسي ،فهناك الكثير من الخدمات المجاحة للمساعدة.

دعم عبر الهاتف
• يمكن للشباب تحت تسن  05االتصال ةخط
الطفل في أي وقت على،0800 1111 :
والجحدث وجها ً لوجه مع اخجصاصي مهني
ومدرب لجقديم الخدمات الداعمة في أي
وقت ،تسواء ليالً أو نهارا ً.
• كما يمكن للشباب وصغار السن أيضا
االتصال ةخط المساعدة الخاص ةأهل الخير
(السامريون) على رقم .116 123 :علما ً
ةأن الخط مفجوح طوال اليوم ( 04تساعة).
• كما يسجطيع أي فرد مجضرر من حريق
"ةرج غرينفيل" االتصال ةخط المساعدة
للصليب األحمر البريطاني .للحصول على
دعم مادي أو معنوي ،يرجى االتصال ةخط
المساعدة على الرقم.0800 458 9472 :
والخط مفجوح من الساعة  8ص إلى  8م.

خدمات عبر االنترنت
• يوفر موقع  Kooth.comخدمة ماانية
عبر االنجرنت لألطفال الذين تجراوح
أعمارهم ما ةين 11-11تسنة.
• كما يوفر موقع  nhsgo.ukمعلومات
صحية للشباب دون تسن  05تسنة ،من ةينها
المشورة ةشأن الجعامل مع اإلجهاد ةعد
وقوع حادث كبير.

منظمات المجتمع المحلي
• تهدف مؤتسسة ""Good Grief Trust
الخيرية إلى إتاحة الفرصة للشباب للجحدث
إلى شخص ما والحصول على دعم مااني
مع المحافظة على السرية .تسيجم تنفيذ
ةرنامج يجضمن أحداث وفعاليات مخجلفة
هذا الصيف إلتاحة الفرصة للشباب للجرويح
عن أنفسهم والحصول على دعم ةشكل
فردي في حالة تضررهم من حريق "ةرج
غرينفيل" .وتسيجم اإلعالن عن مزيد من
الجفاصيل عن هذه األحداث في المسجقبل
القريب.
• جاري عقد جلسات عالج ةاتسجخدام الفنون
المخجلفة مع أخصائيين نفسيين مؤهلين
تأهيالً عاليا ً في "مركز المنار للجراث
الثقافي اإلتسالمي" كل يوم تسبت من الساعة
 0إلى  4مسا ًء .يمكن أن يكون العالج
ةاتسجخدام الفنون وتسيلة ممجازة لألطفال
والشباب للجعامل مع األزمات العاطفية.
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ولمزيد من المعلومات ،اتصل ةسوزان
رودنيك على
العنوان ،s.rudnik@gold.ac.uk :أو
اتصل على الرقم.07932 054 834 :

تنفيذه في فجرة الصيف ،ويجضمن كيفية توفير
فجرات راحة إضافية لمقدمي الرعاية .لمزيد
من الجفاصيل ،يرجى زيارة موقعهم على
االنجرنت.

• تسيوفر "( "The Big Houseالبيت
الكبير) ورش عمل درامية ممجعة ومفعمة
ةالنشاط والحيوية في مراكز الماجمعات
المحلية طوال فصل الصيف .تهدف ورش
العمل هذه إلى خلق مساحة آمنة لألطفال
والشباب للجعرف على مشاعرهم وتفهمها
من خالل الدراما .لمزيد من الجفاصيل،
اتصل ةـ "دون هولي" على ةريده
االلكجروني:
dawn@thebighouse.uk.com

جلسات دعم اآلباء واألسر للتغلب
على آثار الصدمة

المدارس ،نوادي الشباب،
الساحات الرياضية ومراكز
األطفال
• يواصل مالس محلي كنسينغجون وتشلسي
تقديم الدعم في المدارس المجضررة ،ةما في
ذلك تقديم المشورة وفقا لالحجياجات
الخاصة ووجها ً لوجه للجالميذ المجضررين
من الحريق ،ودعم ةاقي أفراد األتسرة.
لمعرفة ما هو مجاح في مدرتسة طفلك،
تحدث مع إدارة المدرتسة.
• كما يجوفر ةرنامج موتسع لألنشطة من خالل
نوادي الشباب والساحات الرياضية ،من
ةينها :تقديم المشورة واللعب والعالج من
خالل ممارتسة الفنون المخجلفة ،فضالً عن
الدعم المقدم من منظمات الصحة النفسية
مثل  Place2Beو.Mind
• تسجطيع مراكز األطفال المحلية وغيرها من
أمكان رعاية األطفال األخرى تقديم
المشورة والدعم لألتسر ،ةما في ذلك
مساعدتها في الحصول على الخدمات
االتسجشارية.

دعم األطفال المعوقين والذين
يعانون من صعوبات في التعلم
• تقدم ماموعة ” “Full of Lifeفي
كنسينغجون وتشلسي (ماموعة خاصة
يديرها آةاء وأهالي األطفال المعوقين)
المشورة والجوعية آلةاء وأتسر األطفال
المعاقين .وجاري اإلعداد لبرنامج يجم

تسيجم تنفيذ ةرنامج خاص لجقديم المشورة من
خالل الاماعات العالجية تحت إشراف
خبراء مجخصصين في عالج الصدمات
النفسية لآلةاء واألتسر المجضررة من حريق
"ةرج غرينفيل" اةجداء من شهر تسبجمبر.
وتعقد جلسات االتسجشارة هذه ةالمشاركة
والجعاون ةين خبراء في رعاية الصدمات
النفسية ،وماموعة ( Full of Lifeماموعة
دعم األطفال والشباب من ذوي اإلعاقة
وعائالتهم).
وتسجعقد الدورات في مركز ماموعة Full
 of Lifeفي كنسال هاوس ،وعنوانها:
 ،379 Ladbroke Groveفي الجوقيجات
الجالية:
•  11سبتمبر 11:02 :صباحا ً
•  4أكتوبر 11:02 :صباحا ً
•  8نوفمبر 11:02 :صباحا ً
•  22نوفمبر 11:02 :صباحا ً
•  6ديسمبر 11:02 :صباحا ً
ولمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على
الرقم 020 8962 9994 :أو
info@fulloflifekc.com

مزيد من الدعم المتاح
إذا كنت تعجقد أن هناك طفل أو شاب في
حاجة إلى دعم أكثر مما يقدم من خالل
الخدمات المذكورة أعاله ،يمكنك االتصال
ةخط اتسجااةة خدمات الصحة الوطنية NHS
المخصص لذلك على،0800 0234 650 :
أو البريد اإللكجروني:
 .cnw-tr.spa@nhs.netوالخط مجاح
على مدار  04تساعة في اليوم .يرجى إةالغ
مجلقي المكالمة ةأن االتصال له عالقة ةحريق
"ةرج غرينفيل".
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أخبار االستجابة لحريق غرينفيل

أسئلة متكررة

آخر أخبار جهود التسكين

هل يتعين على الضحايا سداد فواتير
الخدمات العامة المتأخرة؟

تظل أولوية العمل المطلقة لنا هي إيااد حلول لإلتسكان تحظى ةرضا جميع من تضرر
تضررا ً مباشرا ً ةحريق "ةرج غرينفيل" ،ونحن نعمل ةكل جد واججهاد لجحقيق ذلك.

أعلنت الحكومة وشركات المرافق العامة عن
حزمة من خدمات الدعم لضحايا "غرينفيل"
فيما يجعلق ةالطاقة والمياه ووتسائل االتصال.
وتجضمن هذه الحزمة موافقة مزودي
المرافق على إلغاء فواتير الخدمات الجي لم
يجم تسدادها لصالح ضحايا الحريق ،ويجمثل
الدعم الرئيس في توفير تمويل قدره خمسة
مليون جنيه اتسجرليني لسداد مقاةل تدةير
إمدادات الطوارئ ،والمواد الغذائية
والمالةس وغيرها من المصروفات األخرى.
يمكن االطالع على مزيد من الجفاصيل من
الراةطgoo.gl/yhcniU :

هل سيتأثر تأهلي للحصول على
اإلعانات في حالة حصولي على مبلغ
 5.522جنيه إسترليني من صندوق
الطوارئ؟
صرحت وزارة العمل والمعاشات ةعدم تأثر
اإلعانات المرتبطة ةالدخل ةالمساعدات الجي
يجم تلقيها من مصادر أخرى .كما لن تجأثر
اإلعانات األخرى مثل إعانة تحمل الجكاليف
اإلضافية للمعيشة المقررة في حاالت العاز
واإلعاقة ،وأيضا ً لن يجم فرض ضريبة على
أي مدفوعات من صندوق الطوارئ.

جاري تقديم عروض لإلقامة المؤقجة للمجضررين يومياً ،ولكننا ندرك المخاوف الجي
تساور األتسر تااه اإلجراءات المجبعة ،وصعوةة الموافقة على فكرة قبول مسكن مؤقت.
ةلغ حجى اآلن تقديم  111عرضا ً لإلتسكان ،وتمت الموافقة على  07عرضا ً منها،
واالنجهاء من تسكين إحدى عشرة أتسرة.
ةالنسبة لبعض األفراد ،فإنه ال يزال من الساةق ألوانه اتخاذ مثل هذا القرار المصيري.
وةالنسبة للبعض اآلخر ،هناك اعجبارات عديدة ينبغي أخذها في الحسبان ،مثل احجياجات
خاصة ةأقارب مسنين ،أو القرب من المدارس ،أو الجعامل في ةيئة مزدحمة ةالسكان تمثل
لهم ذكريات أليمة ماضية .يعد اخجيار منزل مؤقت لألتسر ،في أعقاب تعرضها لخسارة
فادحة وإصاةجها ةصدمة ال يمكن تصورها ،من القرارات الخطيرة ،ونحن نبذل قصارى
جهدنا للجأكد من إتاحة الوقت لهم الخجيار مسكن مناتسب وأيضا ً في توقيت مناتسب لهم.
أعلنت الحكومة عن التزامها بالمساعدة في طمأنة األسر من حيث:
 اعجبار احجياجات األتسر أهمية
قصوى ،مع وضع جميع االعجبارات
األخرى في مرتبة تالية.
 عدم تحميل أي زيادة في القيمة
اإلياارية ،مع االحجفاظ ةنفس الشروط
واألحكام الجي كانت تسارية أثناء
إقامجهم الساةقة في "ةرج غرينفيل" أو
"غرينفيل ووك".
 الجمجع ةحيازة آمنة مدى الحياة.
 عدم إجبار أي فرد على اإلقامة في
مسكن مؤقت لفجرة زمنية طويلة.
ال يعني قبول عرض إقامة مؤقجة
الحرمان من أولوية الحصول على
مسكن دائم.

 عدم اإلجبار على قبول مسكن معين،
وال يعني عدم قبول مسكن ترك أي
فرد ةدون مأوى عن قصد أو تعمد.
 تقرر أن يكون إياار المساكن
ً
المؤقجة وفواتير المرافق ماانا لمدة
 10شهرا ً.
 في ةعض الحاالت ،وفي حالة رغبة
األهالي في االتسجمرار في اإلقامة في
المسكن المؤقت ،فهناك احجمال أن
يكون هذا المسكن هو المسكن الدائم
لهم (تسوف يجم مناقشة ذلك عند تقديم
عرض السكن عليهم).
------------------------------يجوفر المزيد من المعلومات على خط
السكن على الرقم020 7361 3008 :

ترتيبات استالم مراسالتك البريدية
اتسجحدثت إجراءات جديدة لجسليم واتسجالم
البريد لهؤالء المجضررين من حريق
"ةرج غرينفيل" .تسوف يبدأ مكجب "البريد
الملكي" في تسليم المراتسالت البريدية إلى
كافة العناوين الجي يمكن الجعرف عليها
اعجبارا ً من االثنين الموافق  04يوليو.
يرجى االتصال "ةالبريد الملكي" على
رقم 01752 387055 :في حالة رغبجك
في اتسجالم مراتسالتك البريدية ،أو االتفاق
على إعادة توجيهها إلى عنوان آخر.
يمكنك اتسجالم مراتسالتك البريدية ،مع
إظهار أي إثبات لجحقيق الشخصية ،من
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الوحدة  ،00-02مكجب ةريد وتست لندن7 :
Premier Park Road, London,
 ،NW10 7NZمن يوم االثنين إلى
السبت ،من  8صباحا ً إلى  0مسا ًء .يرجى
االتصال ةالرقم 01752 387055 :في
حالة عدم توفر إثبات شخصية ،أو في حالة
رغبجك في اتسجالم مراتسالتك البريدية من
"مركز مساعدة غرينفيل" .علما ً ةأن
توقيجات العمل من  12ص إلى  8مسا ًء أيام
االثنين ،واألرةعاء والخميس ،ومن 12ص
إلى  5مسا ًء أيام الثالثاء والامعة.
وةطريقة أخرى ،يمكنك طلب إعادة توجيه

يظل

مراتسالتك البريدية ماانا ً من األماكن الجالية:

 عبر شبكة اإلنجرنت ،على الراةط:
royalmail.com/redirection
" مكجب البريد"
 من خالل االتصال ةمكجب "البريد
الملكي" على.01752 387055 :

في حالة عودتك إلى مسكنك مرة أخرى،
وما تزال خدمة إعادة توجيه المراتسالت
البريدية تسارية ،يرجى عدم نسيان إلغاء هذه
الخدمة من خالل االتصال ةمكجب "البريد
الملكي" على رقم.01752 387057 :

