25 July 2017
Issue No: 25
ARABIC

أخبار االستجابة
لحريق "برج غرينفيل"
اجتماع جماهيري عام في كنيسة نوتنغ هيل ميثودست يوم األربعاء
تسيعقد االججماع الاماهيري القادم مساء األرةعاء 62 ،يوليو ،من الساعة  2:66إلى
 0::6مسا ًء في "كنيسة نوتنغ هيل ميثودتست" وعنوانها:
 ،240 Lancaster Road, Notting Hill, W11 4AHيرجى مالحظة عودة
هذا االججماع مرة أخرى إلى ميعاده األصلي مساء األرةعاء ،وليس مساء الثالثاء مثل
اججماع األتسبوع الماضي.
يهدف هذا االجتماع إلى:
 اتسجعراض أحدث المسجادات من قبل ممثلي فريق "االتسجااةة"
 إتاحة الفرصة لطرح أي اتسجفسارات أو تساؤالت وجها ً لوجه
 توجيه إرشادات ةشأن المعلومات والدعم المجاح
يمكن لمن شاء من األهالي حضور هذه االججماعات؛ ولذا ،يرجى المبادرة ةالحضور
أو دعوة األهالي من مساكن "النكسجر وتست" ممن تعجقد في رغبجهم في الحضور.
إذا كان لديك اقجراحات ةشأن أي موضوعات ترغب في مناقشجها في االججماع،
يرجى االتصال ةـ .communityengagement@grenfellresponse.org

في هذا اإلصدار
 1االجتماع الجماهيري القادم يوم
األربعاء
 1اجتماع تشاوري بشأن اختصاصات
لجنة التحقيق مساء اليوم
 2أنشطة لألطفال والشباب هذا الصيف
 2صالة جماعية لألديان المختلفة يوم
الخميس
 3آخر أخبار نفقات الوجبات الغذائية
 3آخر أخبار تخصيص مساكن دائمة
 3أسئلة متكررة
 4آخر أخبار نوعية الهواء
 4آخر أخبار جهود التسكين

اجتماع تشاوري حول اختصاصات لجنة التحقيق الليلة
تعقد لانة الجحقيق في حريق "ةرج غرينفيل" ثاني اججماعاتها الجشاورية هذه الليلة من
الساعة  2::6إلى الساعة  0::6مسا ًء في كنيسة "نوتنغ هيل ميثودتست" ،وعنوانها:
.240 Lancaster Road, W11 4AH
هذه فرصة لك لإلفصاح لفريق الجحقيق عن النقاط الجي تعجقد في وجوب تغطيجها أثناء
الجحقيقات .تسيجم تسايل وقائع االججماع ،والنظر في جميع اآلراء ةعناية تامة.
علما ً ةأنه قد تم تمديد فجرة الجشاور في شأن تحديد اخجصاصات لانة الجحقيق أيضا ً،
والجي تسجحدد ما ياب تغطيجه من خالل الجحقيقات ،ةعد الحصول على آراء وتعليقات
األهالي من تسكان المنطقة والناجين .وقد تحدد يوم  4أغسطس  6610كميعاد نهائي
التسجالم الردود والجعليقات.
-----------------------------------------------------------------------------ولمزيد من المعلومات ،يمكنك مراتسلة فريق الجحقيق على عنوان البريد االلكجروني:
 contact@grenfelltowerinquiry.org.ukأو االتصال ةهم على الرقم:
.020 7947 7837
يمكن االطالع على وثيقة المشاورات واآلراء على الموقع االلكجروني:
www.grenfelltowerinquiry.org.uk/wpcontent/uploads/2017/07/Grenfell_consultation_doc.pdf
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ما هو الغرض من هذه النشرة
اإلخبارية؟
هذا هو اإلصدار الخامس 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،
يرجى مجاةعجنا على تويجر:
 ،@grenfellsupportوعلى
الفيسبوك:
facebook.com/grenfellsupport

أو زيارة:
.www.grenfellresponse.org.uk

 25يوليو 2112

أخبار االستجابة لحريق غرينفيل

أنشطة لألطفال والشباب هذا الصيف
هناك ماموعة من األنشطة المخططة لدعم
ومساعدة اآلةاء في الماجمع المحلي للجرفيه
عن األطفال والشباب خالل العطالت
الصيفية.

برنامج "تعالى والعب كرة قدم"
()Drop in and play football
اةجداء من يوم االثنين  64يوليو ،تقدم كل من
( QPRفريق معني ةجقييم السلوك النوعي
لألفراد) ،ومركز "وتست واي الرياضي"
وغيرهم من المنظمات المحلية ةرناماا ً ماانيا ً
للعب كرة القدم من تسن  4إلى  10تسنة لمن
يرغب من أهالي المنطقة.
تقام فعاليات البرنامج من االثنين إلى الامعة
من  16صباحا ً إلى  4مسا ًء خالل األتساةيع
السجة المقبلة في "وتست واي" .Westway
يشرف على تقديم البرنامج موظفون مؤهلون
ومجخصصون من ( DBSفريق تحفيز
القدرات).

أنشطة لألسر واآلباء
تقدم "نوفا" ( )Novaةرناماا ً صيفيا ً رائعا ً
من األنشطة ،وورش العمل ،والفصول
الدراتسية ،والرحالت واألحداث ،ويجيح
حضور الكبار واآلةاء ةصحبة أطفالهم ،كما
يجضمن البرنامج أيضا ً زيارات للمكجبات،
وورش عمل في المجحف البريطاني،
ورحالت يومية ،فضالً عن توجيه النصح
واإلرشاد في جلسات فردية وجها ً لوجه،
وأكثر من ذلك.
----------------------------------------يمكنك الجعرف على المزيد من:
www.novanew.org.uk

الصيف في المدينة
هناك مئات األحداث واألنشطة الجي تعقد
لألطفال والشباب وأتسرهم خالل هذا الصيف
في وتسط لندن ،واالتسجمجاع ةأنشطة في الهواء
الطلق ،ومنافسات في الطهي ،وجوالت
ماانية ةالدراجات ،ونزهات خارجية للجعرف

على المظاهر الطبيعية ،وصنع قوالب
الكعك ،وفن الكجاةة على الادران
(غرافيجي) ،والجصوير وأكثر من ذلك ةكثير.

على من يرغب في الجحدث إلى الشرطة
ةشأن الجحقيق في حادث الحريق ،المبادرة
ةاالتصال ةشرطة العاصمة.

خالل هذا األتسبوع ،يسجطيع الشباب الذين
تجراوح أعمارهم ةين  1:و 11تسنة قضاء
وقت ممجع وتعلم مهارات السيرك ،ولعب
مباريات جماعية ،والمشاركة في األلعاب
الرياضية ،واالتسجمجاع ةالفنون والحرف،
وأكثر من ذلك ةكثير في أماكن منجشرة في
جميع أنحاء كنسينغجون وتشيلسي مع
"خدمات دعم وتنمية الشباب" (.)Epic CIC
----------------------------------------يمكنك الحصول على نسخة في المواقع
المنجشرة عبر ةلدية كنسينغجون وتشيلسي ،ةما
في ذلك  ،The Curveأو زيارة:
www.rbkc.gov.uk/newsroom/allcouncil-statements/summeractivities

جهات اتصال أخرى هامة

مسابقة القراءة الصيفية
يمكن للشباب االتسجمجاع ةالقراءة خالل العطلة
الصيفية والفوز ةاوائز مع "مساةقة القراءة
الصيفية أللغاز الحيوانات لعام "6610
( Animal Agents Summer Reading
 .)Challengeكل ما عليك القيام ةه هو
زيارة المكجبة القريبة منك والجسايل ةها
وقراءة تسجة كجب خالل العطلة الصيفية،
وحاول تاميع الملصقات ،والمكافآت
والقرائن واألدلة أثناء اتسجمراراك في القراءة
لحل األلغاز المبنية على معلومات عن
الحيوانات المخجلفة.
في حالة تمكنك من قراءة تسجة كجب من
المكجبة ،تسوف تحصل على شهادة ورةما حل
اللغز أيضا ً .يجم تنظيم مساةقة القراءة الصيفية
مااناً ،ويمكن لألطفال من جميع األعمار
المشاركة.
يمكنك الجعرف على المزيد من خالل الراةط:
www.rbkc.gov.uk/libraries/
news-and-events/special-eventschildren

صالة جماعية لألديان المختلفة على أرواح الضحايا يوم
الخميس  22يوليو
يجوجه كبار رجال الدين الممثلين لمخجلف الطوائف الدينية في المنطقة ةدعوة األهالي لحضور صالة
جماعية يوم الخميس  60يوليو في الساعة السادتسة مسا ًء في ( Silchester Roadتسيلشسجر رود).
كما ندعو األهالي إلى إحضار وردة واحدة معهم ،إذا ما رغبوا في ذلك ،لوضعها خارج "كنيسة
نوتنغ هيل ميثودتست" ةعد االنجهاء من الصلوات .وعنوان الكنيسة هو:
.240 Lancaster Road, W11 4AH
6

ما هي المساعدات المقدمة؟

مساعدة في حاالت الوفاة :اتصل ةخط
المساعدة المااني0808 808 1677 :
أو ةالبريد اإللكجروني:
.helpline@cruse.org.uk
والخط 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 الوطنية
.NHS 111
مساعدة  NHSفي مجال الصحة
النفسية:
اتصل ةـ ،0800 0234 650 :أو ةالبريد
اإللكجروني.cnw-tr.spa@nhs.net :
للحصول على مساعدة في ماال الصحة
النفسية .الخط مفجوح طوال اليوم.
دعم الضحايا:
اتصل ةالرقم0808 1689 111 :
للحصول على دعم مادي أو معنوي ،أو
زيارة الموقع االلكجروني:
،victimsupport.gov.uk
والخط مفجوح طوال اليوم.
كما يمكنك أيضا ً الحصول على دعم
صحي ةدني ونفسي في "مركز مساعدة
غرينفيل .وللمزيد من المعلومات ،يمكن
االتصال ةالرقم07712 231 133 :
ويمكنك أيضا ً االتصال "ةالصليب
األحمر" ،0800 458 9472 :من
 9صباحا ً إلى  5مسا ًء ،من االثنين إلى
الجمعة.
لمجاةعة آخر الجطورات ،يرجى مجاةعجنا
على توتير ، @grenfellsupport:أو
الفيسبوك:
،facebook.com/grenfellsupport

أو زيارة الموقع الجالي:
www.grenfellresponse.org.uk
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أسئلة متكررة

أخر أخبار نفقات الوجبات الغذائية
إذا كنت من المقيمين في الفنادق حالياً ،وما
تزال في مرحلة دراتسة الخيارات المقدمة
ةشأن عروض الجسكين ،فيمكنك طلب
الحصول على إعانة لجغطية نفقات الوجبات
الغذائية.
يسجحق البالغون واألطفال فوق تسن الخامسة
المطالبة ةبدل نقدي يصل إلى  :66جنيه
إتسجرليني في األتسبوع ،ويسجحق األطفال دون
الخامسة الحصول على ما يصل إلى 156
جنيه في األتسبوع لجغطية نفقات المأكل.
يجم تقييم طلبات الحصول على هذه المساعدة
المالية وفقا ً لالحجياجات الفردية ،ولكن يمكن
لألهالي اخجيار تناول الوجبات في فنادق

اإلقامة ،أو في أي مكان آخر وفقا ً لرغباتهم.
في حالة اخجيار تناول الوجبات في فندق
اإلقامة ،يمكنك إضافة تكاليف الوجبات على
فاتورة اإلقامة في الغرفة .وحيثما كان ذلك
مجاحا ،يمكنك أيضا االتسجفادة من "خدمة
الغرف" وإضافجها على فاتورة الغرفة .في
حالة الرغبة في تناول الطعام خارج الفندق،
يمكنك في هذه الحالة الحصول على ةدل
نقدي لسداد وجبات الطعام ةشكل منفصل.
---------------------------------------لمزيد من المعلومات ،يرجى الجحدث إلى
المشرف المسؤول.

مجلس كنسينغتون وتشيلسي يعلن عن كيفية تخصيص مساكن
دائمة لسكان غرينفيل
أعلن مالس كنسينغجون وتشيلسي عن
الخطوط العامة لنهج تخصيص مساكن دائمة
لسكان "ةرج غرينفيل" و"غرينفيل ووك".
يجوفر اآلن مساكن دائمة ةنيت حديثا ً لسكان
"ةرج غرينفيل" و"غرينفيل ووك" .يمكن
لألهالي اخجيار مكان السكن ،ولن يابر أحد
على قبول عرض لسكن اججماعي ضد رغبجه.
لن ينجقل أحد إلى مسكن دائم إال إذا كان
راضيا ً عنه.
ةمارد انجهاء فجرة الـ  16شهرا ً األولى في
المسكن الاديد ،وطالما كان الساكن من
مسجأجري المالس الساةقين ،فلن يطالب ةسداد
إياار أعلى مما كان يدفعه في "ةرج
غرينفيل" أو "غرينفيل ووك" ،حجى وإن تم
إعادة تسكينه في مسكن أكبر.
أما ةالنسبة لألهالي من غير مسجأجري شقق
"ةرج غرينفيل" أو "غرينفيل ووك" الجاةعة
للمالس ،فسوف تظل القيمة اإلياارية الاديدة
المطالب ةسدادها في مسجوى اإلياار
االججماعي.
تجفق هذه السياتسة الاديدة مع عدد من
الجعهدات الجي الجزمت ةها الحكومة ،والجي
تنص على إعفاء تسكان "ةرج غرينفيل" أو
"غرينفيل ووك" الساةقين من تسداد القيمة
اإلياارية أو مقاةل فواتير المرافق األتساتسية
خالل السنة األولى من قبول عرض المرحلة
:

الثانية من اإلتسكان الدائم أو المؤقت.

هل يتعين على الضحايا سداد فواتير
المرافق العامة المتأخرة؟
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
 5.511جنيه إسترليني من صندوق
الطوارئ؟

وإلى جانب مساهمة الحكومة ةمبلغ
 5.666جنيه إتسجرليني ،ةاإلضافة إلى
 566جنيه إتسجرليني لكل فرد من أفراد
األتسرة البالغين من العمر  12عاما أو
أكثر ،تسجحصل األتسر أيضا على منحة
"ةداية جديدة" ةقيمة 16.666جنيه
اتسجرليني من مؤتسسة كنسينغجون
وتشيلسي.

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.

وقد أرتسل "مالس كنسينغجون وتشيلسي"
خطاةات إلى جميع السكان المجضررين،
والجي ياب أن تكون قد تلقيجها اآلن،
توضح كيفية تنفيذ خطة "الحكومة"
و"المالس" في تسياق إعادة تسكين
األهالي المجضررين .وتجضمن هذه
الرتسائل تفاصيل عن كيفية تحويل مساكن
"المرحلة" الثانية من مساكن مؤقجة إلى
دائمة حيثما أمكن ذلك ،وةما يجفق مع
رغبة األهالي.
----------------------------------لالطالع على السياتسة ،والخطاب الموجه
إلى السكان وعلى األتسئلة المجكررة،
يرجى الدخول على الراةط الجالي:
www.rbkc.gov.uk/pressrelease/kensington-andchelsea-council-announcehow-permanent-homes-willbe-allocated-grenfell

كيف يتسلم األهالي مراسالتهم
البريدية
يمكن اتسجالم البريد المرتسل على عنوان
"ةرج غرينفيل" من مكجب ةريد وتست لندن،
الوحدة  ،6:-66مكجب ةريد وتست لندن:
Premier Park Road, NW10 7NZ
(والمكجب مفجوح من  0ص إلى  6مسا ًء من
االثنين إلى الامعة ،و يوم السبت من  0ص
إلى  1ظهرا ً).
كما يمكن اتسجالم البريد ايضا ً ةجرتيب مسبق
أيام االثنين واألرةعاء والامعة من مكجب
البريد الملكي في "مركز مساعدة غرينفيل"
في .The Curve
يرجى االتصال ةالرقم01752 387055 :
لجرتيب اتسجالم البريد .يجعين إةراز ةطاقة
تحقيق الشخصية التسجالم البريد.
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أحدث المعلومات بشأن بنوعية الهواء
تظهر نجائج مراقبة هيئة الصحة العامة في
إنكلجرا ( )PHEاتسجمرار انخفاض
المخاطر على الصحة العامة لألهالي من
تلوث الهواء حول الموقع ،ولم يجم
اكجشاف أي أتسبسجوس.
أصدرت ( )PHEأحدث تقاريرها
مجضمنا ً ةيانات عن نوعية الهواء من
موقع "البرج" .تسوف يجم تحديث الجقرير
أتسبوعيا ً.
-------------------------------------يمكنك االطالع على الجقرير من:
www.gov.uk/government/
publications/environmentalm
onitoring-following-thegrenfelltower-fire

الرماد والغبار
جاري ةذل كل جهد لضمان اتصاف
أتسلوب الجعامل داخل موقع "ةرج
غرينفيل" ةالحفاظ على كرامة واحجرام
جميع المجضررين ةشكل مباشر ،فضالً
عن الماجمع المحيط.
لم تكجشف أعمال الرصد الحالية لنوعية
الهواء أي مسجويات مرتفعة من الرماد أو

الغبار في المنطقة المحيطة ،كما لم يجم
اكجشاف أي أتسبسجوس ،وةالجالي فإن
المخاطر على الصحة العامة تعجبر
منخفضة .وجاري رصد وجود أي مواد
كيميائية من تلك الجي تشكل خطورة على
الصحة العامة.
أفادت الفرق العاملة داخل "البرج" أن
معظم المباني ال تزال رطبة ،مما يقلل من
فرص تسرب أي مادة ضارة إلى المناطق
المااورة .في حالة تغير هذا الوضع نجياة
للجغيرات المناخية ،فسوف نبادر ةاإلعالن
عن هذا في أتسرع وقت ممكن.
تادر مالحظة صعوةة تانب اتسجنشاق
الغبار المرئي عموما ً ،وعلى الرغم مما
يسببه من إزعاج ،إال أنه ال يمثل خطرا ً
على الصحة العامة.

نوعية المياه
لم تجأثر نوعية مياه الشرب ةالحريق،
ومياه الصنبور آمنة لالتسجخدام كالمعجاد.
في حالة وجود أي مخاوف فيما يجعلق
ةمياه الشرب ،يرجى االتصال "ةشركة
مياه الجايمز".

المخلفات واألتربة والركام
إذا عثرت على أي نفايات أو ركام من جراء
الحريق في مكان إقامجك ،يرجى االتصال
"ةمالس كنسينغجون وتشلسي" على:
 ،020 7361 3001كي يجم اتخاذ اإلجراءات
الالزمة لامعها والجخلص منها.

أجهزة تنقية الهواء:
ال ينصح ةاتسجخدام أجهزة تنقية الهواء ،والجي
تسجخدم في العادة للحد من المواد المسببة
للحساتسية من الحيوانات األليفة الجي تنجشر
عن طريق الهواء ،وذلك ألن الاسيمات
الكبيرة الناتاة عن الحريق تسوف تجرتسب
ألتسفل ولن تجطاير مع الهواء .تجرتسب
جزيئات الغبار كبيرة الحام ةسرعة على
األتسطح وتجم إزالجها ةشكل أفضل ةقطعة
قماش مرطبة.
ويمكن االطالع على المزيد من نصائح PHE
على الموقع االلكجروني الخاص ةها:
www.gov.uk/government/news/
public-health-advice-followingthe-grenfell-tower-fire

أخر اخبار جهود التسكين
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.
جاري تقديم عروض لإلقامة المؤقجة
للمجضررين يومياً ،ولكننا ندرك المخاوف
الجي تساور األتسر تااه اإلجراءات
المجبعة ،وصعوةة الموافقة على فكرة
قبول مسكن مؤقت .تم حجى اآلن تقديم
 121عرضا ً لإلتسكان ،وتمت الموافقة
على  4:عرضا ً منها ،واالنجهاء من
تسكين  11أتسرة.
أعلنت الحكومة عن الجزامها ةالمساعدة
في طمأنة األتسر من حيث:
 إيالء أهمية قصوى الحجياجات األتسر،
مع وضع جميع االعجبارات األخرى في
مرتبة تالية.
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 عدم تحميل األهالي 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.
 لن يابر أي من األهالي 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  16شهرا ً.
 في ةعض الحاالت ،وفي حالة رغبة
األهالي في االتسجمرار في اإلقامة في
المسكن المؤقت ،فمن المحجمل أن يكون

هذا المسكن هو المسكن الدائم لهم (تسوف
يجم مناقشة ذلك عند تقديم عرض السكن
عليهم).
في األتسبوع الماضي ،أعلن مالس
كنسينغجون وتشيلسي الخطوط العامة لنهج
تخصيص مساكن دائمة لسكان "ةرج
غرينفيل" و"غرينفيل ووك" .لالطالع
على السياتسة ،والخطاب الموجه إلى
السكان وعلى األتسئلة المجكررة ،يرجى
الدخول على الراةط الجالي:
www.rbkc.gov.uk/pressrelease/kensington-andchelseacouncilannouncehowpermanenthmes-will-beallocatedgrenfell
---------------------------------------

ويجوفر مزيد من المعلومات على خط
اإلتسكان.020 7361 3008 :

