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أخبار االستجابة
لحريق "برج غرينفيل"
رسالة من وزير الدولة "ساجد جافيد" إلى األهالي
وجه وزير الدولة للحكومات المحلية وعضو البرلمان ،تساجد جافيد ،اليوم رتسالةً إلى جميع
األهالي المجضررين تضررا ً مباشراً من حريق "برج غرينفيل" يحدد فيها الجزاماته باطالع
السكان على أحدث الجطورات ،كي يجمكنوا من مشاركة الماجمع المحلي في القضايا الجي
تهمهم ،ولضمان تقديم عروض تسكن مناتسبة لهم.
وفي رتسالجه هذه ،أعلن السيد جافيد أن أعضاء "فريق عمل برج غرينفيل الاديد"
تسيساعدون في األعمال الرامية إلى اتسجعادة األوضاع على المدى األطول .وتسوف يكون
مقرها في مبنى مالس كنسينغجون وتشيلسي ،ولكنها كيانا ً مسجقال عن المالس ،وتجبع
مباشرةً إلى السيد جافيد.
وأعضاء فريق العمل هم:
• أفتاب تشوتاي ،رئيس الفريق
االتسجشاري المسجقل لشرطة وتست
ميدالندز ()West Midlands
• جاويد خان ،الرئيس الجنفيذي لمؤتسسة
بارناردو الخيرية

• جين سكوت أوب ،رئيس مالس
مقاطعة ويلجشير ()Wiltshire
• كريس وود ،شريك في شركة ألجير
لإلتسكان ،والمدير السابق لإلتسكان في
ثالث مقاطعات في لندن.

وتسوف يجعاون فريق العمل الاديد مع مالس كنسينغجون وتشيلسي لضمان مجابعة األهالي
لسرعة تنفيذ خطط اتسجعادة األوضاع ،وللجأكد من قيام السلطة بجوفير أفضل تسكن ممكن
لألهالي والعمل معهم لوضع خطط طويلة األجل إلصالح الموقع وتطويره.
-----------------------------------------------------------------------------------ولالطالع على النص الكامل للرتسالة الموجهة لألهالي ،يرجى زيارة الموقع االلكجروني:

grenfellresponse.org.uk/letters-to-residents

جلسات تشاورية اختيارية بشأن اختصاصات لجنة تحقيق غرينفيل
تقرر مد فجرة الجشاور بشأن اخجصاصات لانة تحقيق "برج غرينفيل" حجى يوم الامعة 4
أغسطس .وهذه فرصة مجاحة لك إلخطار فريق الجحقيق عن النقاط الجي تعجقد في وجوب
تغطيجها أثناء الجحقيقات.
جاري عقد جلسات تشاورية لمن يرغب من األهالي في الحضور هذا األتسبوع في كنيسة
"نوتنغ هيل ميثودتست" ،في ،240 Lancaster Road, W11 4AH :والاميع مدعوون
للحضور .تُعقد الالسات في الجوقيجات الجالية:
الخميس  27يوليو 2 ،إلى  4مسا ًء
الجمعـة  28يوليو 2 ،إلى  4مسا ًء

•
•

تجوفر أجهزة كمبيوتر لجسايل اآلراء والردود وتسليمها .كما يجوفر مسجشار مسجقل لجوفير
مزيد من المعلومات في شرح الهدف من تلك المشاورات ،وكيفية تسليم اآلراء .يمكن
للمسجشار المساعدة في صياغة الردود إذا لزم األمر.
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في هذا اإلصدار
 1رسالة من "ساجد جافيد" لألهالي
 1جلسات تشاورية بشأن اختصاصات
لجنة تحقيق غرينفيل
 2أنشطة لألطفال والشباب هذا الصيف
 2إقامة صالة جماعية لألديان المختلفة
هذا المساء
 3دعم الصحة النفسية
 3المشرفون المسؤولون يواصلون تقديم
الدعم لك
 4آخر أخبار جهود التسكين
 4برنامج "وزارة الداخلية" لدعم أهالي
"برج غرينفيل"
 4أسئلة متكررة

ما هو الغرض من هذه النشرة
اإلخبارية؟
هذا هو اإلصدار السابع والعشرون 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 والفارتسية.
وللحصول على آخر المعلومات،
يرجى مجابعجنا على تويجر:
 ،@grenfellsupportوعلى
الفيسبوك:

facebook.com/grenfellsupport

أو زيارة:
.www.grenfellresponse.org.uk
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أنشطة لألطفال والشباب هذا الصيف
هناك ماموعة من األنشطة المخططة لدعم ومساعدة اآلباء في الماجمع المحلي للجرفيه عن
األطفال والشباب خالل العطالت الصيفية.
الطبيعية ،وصنع قوالب الكعك ،وفن الكجابة
برنامج "تعالى والعب كرة قدم"
على الادران (غرافيجي) ،والجصوير وغير
()Drop in and play football
ذلك من األنشطة األخرى.
ابجدا ًء من هذا األتسبوع ،تقدم كل من QPR
خالل هذا األتسبوع ،يسجطيع الشباب الذين
،
لألفراد)
(فريق معني بجقييم السلوك النوعي
تجراوح أعمارهم بين  13و 19تسنة قضاء وقت
من
وغيرهم
ومركز "وتست واي الرياضي"
ممجع وتعلم مهارات السيرك ،ولعب مباريات
المنظمات المحلية برناماا ً ماانيا ً
كرة
للعب
جماعية ،والمشاركة في المنافسات الرياضية،
القدم من تسن  4إلى  18تسنة لمن يرغب من
واالتسجمجاع بمخجلف الفنون والحرف ،وأكثر
أهالي المنطقة.
من ذلك بكثير في أماكن منجشرة في جميع
أنحاء كنسينغجون وتشيلسي مع "خدمات دعم
تُقام فعاليات البرنامج من االثنين إلى الامعة
وتنمية الشباب" (.)Epic CIC
من  10صباحا ً إلى  4مسا ًء خالل األتسابيع
----------------------------------------السجة المقبلة في "وتست واي الرياضي".
يمكنك الحصول على نسخة في المواقع
يشرف على تقديم البرنامج موظفون مؤهلون
المنجشرة عبر بلدية كنسينغجون وتشيلسي ،بما
ومجخصصون من ( DBSفريق تحفيز
في ذلك  ،The Curveأو زيارة:
القدرات).
www.rbkc.gov.uk/newsroom/allcouncil-statements/summerيوم اإلبحار بالقوارب
activities
في يوم السبت  5أغسطس ،تسجنظم جمعية
"الجسلية والجرفيه هامرتسميث وفولهام"
ألعاب رياضية مجانية خالل
( Play Association Hammersmith
 )and Fulhamيوما ً لإلبحار بالقوارب في العطالت في "وست واي"
نادي "فيلبهام تسيلنغ كلوب" بالقرب من منجاع تسوف تنظم ماموعة "وتست واي فايف"
"بوجنور ريايس" .نرحب بحضور جميع
( )Westway Fiveألعابا ً رياضية ماانية
واالتسجمجاع
أفراد األتسرة لالنضمام إلى الرحلة
لمدة أربعة أيام في أغسطس للبنين والبنات
ية
أولو
تسجكون
بقضاء يوم على الشاطئ ،ولكن
الذين تجراوح أعمارهم بين  7إلى  15تسنة،
أعمارهم
تجراوح
ركوب القوارب للشباب الذين
حيث يمكنهم االتسجمجاع بلعب كرة اليد ،وكرة
بين  8و 15تسنة.
القدم ،وكرة السلة وغيرها .يشرف على تنظيم
-----------------------------------هذه األلعاب مدربون مؤهلون.
ولمن يرغب في المشاركة ،يرجى االتصال
بـ"تسجيف بوياي" من " "Play Associationتقرر إقامة هذه الفعاليات أيام  7و 17و25
و 31أغسطس في "مركز وتست واي
ليس مجأخرا ً عن يوم الامعة  28يوليو على
الرياضي" من  10صباحا ً حجى  4عصراً،
رقم.07828 123 300 :
والمشاركة ماانية تماما ً .كل المطلوب من
الشباب هو إحضار وجبة غذاء معبأة وزجاجة
أنشطة صيفية في المدينة
مياه معهم.
هناك مئات األحداث واألنشطة الجي تُعقد
------------------------------------------الصيف
لألطفال والشباب وأتسرهم خالل هذا
للجسايل أو طلب مزيد من المعلومات ،يرجى
طة
بأنش
اتسجمجع
في مناطق مخجلفة وتسط لندن.
االتصال "بمركز وتست واي الرياضي" على:
اد
إعد
في
ومنافسات
مخجلفة في الهواء الطلق،
 westwayfives@gmail.comأو
بالدراجات،
ماانية
المخبوزات ،وجوالت
االتصال على رقم.07482 748 716 :
ونزهات خارجية للجعرف على المظاهر

صالة جماعية لألديان المختلفة هذا المساء
يجوجه كبار رجال الدين الممثلين لمخجلف الطوائف الدينية في المنطقة بدعوة األهالي لحضور صالة
جماعية هذا المساء ،الخميس  27يوليو ،في الساعة السادتسة مسا ًء في .Silchester Road
كما ندعو األهالي إلى إحضار وردة واحدة معهم ،إذا ما رغبوا في ذلك ،لوضعها خارج "كنيسة
نوتنغ هيل ميثودتست" بعد االنجهاء من الصلوات .وعنوان الكنيسة هو:
.240 Lancaster Road, W112 4AH
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ما هي المساعدات المقدمة؟
على من يرغب في الجحدث إلى الشرطة
بشأن الجحقيق في حادث الحريق ،المبادرة
باالتصال بشرطة العاصمة.

جهات اتصال أخرى هامة
مساعدة في حاالت الوفاة :اتصل بخط
المساعدة المااني0808 808 1677 :
أو بالبريد اإللكجروني:
.helpline@cruse.org.uk
والخط مفجوح طوال اليوم.
استخراج بدل فاقد لجوازات السفر
البريطانية ،والتأشيرات أو اإلجابة على
االستفسارات المتعلقة بالهجرة :اتصل
بخط المساعدة.0300 222 0000 :
والخط مفجوح طوال اليوم.
نوعية الهواء والتعرض للدخان:
إن كان لديك أي مخاوف بشأن أي
أعراض صحية ،يرجى مراجعة الطبيب
أو االتصال بخدمات الصحة الوطنية
.NHS 111
مساعدة  NHSفي مجال الصحة
النفسية:
اتصل بـ ،0800 0234 650 :أو بالبريد
اإللكجروني.cnw-tr.spa@nhs.net :
للحصول على مساعدة في ماال الصحة
النفسية .الخط مفجوح طوال اليوم.
دعم الضحايا:
اتصل بالرقم0808 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 بدني ونفسي في "مركز مساعدة
غرينفيل" .وللمزيد من المعلومات ،يمكن
االتصال بالرقم07712 231 133 :
ويمكنك أيضا ً االتصال بخط مساعدة
الصليب األحمر:
 ،0800 458 9472من  9صباحا ً إلى
 5مسا ًء ،من االثنين إلى الجمعة.
لمجابعة آخر الجطورات ،يرجى مجابعجنا
على توتير ، @grenfellsupport:أو
الفيسبوك:
،facebook.com/grenfellsupport

أو زيارة الموقع الجالي:
www.grenfellresponse.org.uk
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دعم الصحة النفسية
هناك الكثير من الخدمات المجاحة لك أو ألي شخص كبير أو شاب تعرفه يعاني من
صدمة عاطفية من جراء حريق "برج غرينفيل".

دعم للكبار والصغار عبر الهاتف
•

•

•

•

إذا كنت بحاجة إلى اتسجاابة عاجلة لمشكلة
نفسية تعاني منها ،أو يعاني منها شخص
صغير تكون مسؤوالً عنه ،يمكنك االتصال
على خط الدعم على مدار الساعة:
 ،0800 0234 650أو بالبريد
االلكجروني:
 .cnw-tr.spa@nhs.netويرجى
إخطار مجلقي المكالمة بأن اتصالك بسبب
حريق "برج غرينفيل".
وهناك أيضا ً خط المساعدة للصليب األحمر
البريطاني ألي شخص مجضرر من حريق
"برج غرينفيل" .وللحصول على دعم
مادي أو معنوي ،يمكنك االتصال بالرقم:
 .0800 458 9472والخط مفجوح من
الساعة  9صباحا ً إلى  5مسا ًء ،من االثنين
إلى الامعة.
كما يمكن للكبار وصغار السن أيضا
االتصال بخط المساعدة الخاص بأهل
الخير (السامريون) على رقم:
 .116 123علما ً بأن الخط مفجوح طوال
اليوم ( 24تساعة).
يمكن للشباب تحت تسن  25االتصال بخط
الطفل في أي وقت على،0800 1111 :
والجحدث وجها ً لوجه مع اخجصاصي مهني
و ُمدرب لجقديم الخدمات الداعمة في أي
وقت ،تسواء ليالً أو نهارا ً.

االطالع على منشوراتنا الخاصة
بدعم األطفال والشباب
إن كان لديك اتسجفسارات عن كيفية دعم طفل
أو شاب تضرر من حريق "برج غرينفيل"،
يمكنك الحصول على منشوراتنا من
اإلنجرنت والجي تجضمن:
• إرشادات حول أنماط الجصرفات المحجملة
الطفل أو ردود أفعاله بعد حادث مأتساوي
• أفكار عن كيفية دعم األطفال
• الجوجيه بشأن كيفية تفسير ما حدث للطفل.
-----------------------------------------يمكنك الحصول على نسخة من المنشورات
من الموقع االلكجروني:
www.rbkc.gov.uk/kb5/rbkc/
fis/localoffer.page?local_offer
channel=0
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دعم األطفال المعوقين والذين
يعانون من صعوبات في التعلم
• تقدم ماموعة ” “Full of Lifeفي
كنسينغجون وتشلسي (ماموعة خاصة
يديرها آباء وأهالي األطفال المعوقين)
المشورة والجوعية آلباء وأتسر األطفال
المعاقين .وجاري اإلعداد لبرنامج يجم تنفيذه
في فجرة الصيف ،ويجضمن كيفية توفير
فجرات راحة إضافية لمقدمي الرعاية.
---------------------------------------لمزيد من المعلومات ،قم بزيارة:
www.fulloflifekc.com

خدمات للشباب عبر االنترنت
• يوفر موقع  Kooth.comخدمة ماانية
عبر االنجرنت للشباب الذين تجراوح
أعمارهم ما بين 19-11تسنة.
• كما يوفر موقع  NHSgo.ukمعلومات
صحية للشباب دون تسن  25تسنة ،من بينها
المشورة بشأن الجعامل مع اإلجهاد بعد
وقوع حادث كبير.

جلسات دعم اآلباء واألسر
للتغلب على آثار الصدمة

اعجبارا ً من تسبجمبر ،تسيجم تنفيذ برنامج خاص
لجقديم المشورة من خالل الماموعات
العالجية تحت إشراف خبراء مجخصصين
في عالج الصدمات النفسية لآلباء واألتسر
المجضررة من حريق "برج غرينفيل" .وت ُعقد
جلسات االتسجشارة هذه بالمشاركة والجعاون
بين خبراء في الجعامل مع الصدمات النفسية،
وماموعة ( Full of Lifeماموعة دعم
األطفال والشباب من ذوي اإلعاقة
وعائالتهم).
----------------------------------------ولمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على
رقم 020 8962 9994 :أو بالبريد
االلكترونيinfo@fulloflifekc.com :

توفر مشرفين مسؤولين لتقديم
الدعم لك
المشرفون الرئيسيون هم أول من يلاأ إليهم
األهالي المجضررون وأتسرهم لجوجيههم في
االتااه الصحيح للدعم الذي يحجاجونه.
تُناح المساعدة لاميع السكان واألهالي
القاطنين في مساكن "النكسجر وتست"،
ويمكن الحصول عليها بالجوجه إلى "مركز
مساعدة غرينفيل" ،في العنوان:
 ،10 Bard Road, W10 6TPمن الساعة
 10صباحا ً إلى  8مسا ًء
يجراوح الدعم المقدم من قبل المشرفين
المسؤولين من المساعدة في الحصول على
وثائق مثل جوازات السفر ورخص القيادة،
وصوالً إلى الدعم النفسي ،فضال عن السكن
والجعليم والمساعدة الصحية.
تتضمن بعض المساعدات اإلضافية على:






مساعدة أهالي ضحايا الحادث لجرتيب
إجراءات الانازات وحضور 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 لطلب تغيير
المشرف المسؤول عنك ،أو في حالة تعذر
االتصال بالمشرف المسؤول الخاص بك،
يمكنك االتصال على رقم:
 ،020 7745 6400أو إرتسال بريد
الكجروني على:
_GrenfellTowerKeyWorker
Hub@rbkc.gov.uk.
علما ً بأن الخط مفجوح من االثنين إلى
الامعة من الساعة  9ص إلى  5مسا ًء.
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آخر أخبار جهود التسكين

تظل أولوية العمل المطلقة لنا هي إيااد حلول لإلتسكان تنال رضاء جميع من تضرر
تضررا ً مباشرا ً بحريق "برج غرينفيل" ،ونحن نعمل بكل جد واججهاد لجحقيق ذلك.
جاري تقديم عروض لإلقامة المؤقجة للمجضررين يومياً ،ولكننا ندرك المخاوف الجي
تساور األتسر تااه اإلجراءات المجبعة ،وصعوبة الموافقة على فكرة قبول مسكن مؤقت.
تم حجى اآلن تقديم  169عرضا ً لإلتسكان ،وتمت الموافقة على  44عرضا ً منها،
واالنجهاء من تسكين  12أتسرة.
أعلنت الحكومة عن التزامها بالمساعدة في طمأنة األسر من حيث:










إيالء أهمية قصوى الحجياجات األتسر،
مع وضع جميع االعجبارات األخرى في
مرتبة تالية.
عدم تحميل األهالي أي زيادة في القيمة
اإلياارية ،مع االحجفاظ بنفس الشروط
واألحكام الجي كانت تسارية أثناء إقامجهم
السابقة في "برج غرينفيل" أو
"غرينفيل ووك".
الجمجع بحيازة آمنة مدى الحياة.
لن يُابر 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 إجبار أي شخص على قبول مسكن
معين ،وال يعني عدم قبول مسكن ترك
أي فرد بدون مأوى عن قصد أو تعمد.
تقرر أن يكون إياار المساكن المؤقجة
وفواتير المرافق ماانا ً لمدة  12شهرا ً.
في بعض الحاالت ،ومع 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 "برج
غرينفيل" و"غرينفيل ووك" .لالطالع
على السياتسة ،والخطاب الموجه إلى
السكان وعلى األتسئلة المجكررة ،يرجى
الدخول على الرابط الجالي:
www.rbkc.gov.uk/pressrelease/kensington-andchelseacouncilannouncehowpermanenthmes-willbeallocated-grenfell
---------------------------------------

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

أسئلة متكررة

هل يتعين على الضحايا سداد فواتير
المرافق العامة المتأخرة؟

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

هل سيتأثر تأهلي للحصول على
اإلعانات في حالة حصولي على
مبلغ  5.500جنيه إسترليني من
صندوق الطوارئ؟

صرحت وزارة العمل والمعاشات
( )DWPبأن اإلعانات المرتبطة
بالدخل لن تجأثر بالمساعدات الجي يجم
تلقيها من مصدر آخر .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.

مخطط وزارة الداخلية لدعم
سكان "برج غرينفيل"
شرعت "وزارة الداخلية" في تنفيذ
برنامج جديد يجيح لهؤالء الذين فقدوا
مساكنهم في الحريق اإلقامة في
المملكة المجحدة لمدة  12شهرا ً.
وتسوف نجأكد من حصولهم على كافة
الخدمات الجي يحجاجونها ،بما في
ذلك السكن والرعاية الصحية،
في حالة السكان من ذوي اإلقامة
غير الشرعية ،أو لم يجقدموا بطلبات
اللاوء ومنجظر البت فيها ،أو كانت
إقامجهم في المملكة المجحدة على
وشك االنجهاء ،يمكنهم االتسجفادة من
المساعدات الجي يجيحها لهم هذا
البرنامج .ولن نسمح باتسجغالل هذه
المأتساة في مجابعة إجراءات الجحقق
من المواقف القانونية للهارة.
ولالتسجفادة من البرنامج ،لن يحجاج
السكان إلى تقديم طلب ،ولكن يجعين
عليهم الحضور والجحدث إلينا
شخصيا ً .تسوف يكونوا في حاجة إلى
إحضار أي دليل مجوفر لديهم إلثبات
مكان إقامجهم في "برج غرينفيل" في
توقيت الحريق أو في توقيت قريب
منه .في حالة فقدان تلك المسجندات
أثناء الحريق ،فما يزال في مقدورنا
المساعدة.
يسجطيع هؤالء األهالي الجحدث وجها
لوجه مع أحد األعضاء
المجخصصين في فريق "وزارة
الداخلية" والمجواجدين في "مركز
مساعدة غرينفيل"،The Curve ،
في:
10 Bard Road, W10 6TP
من الساعة  10صباحا ً إلى  8مسا ًء.
ونرحب باصطحابهم أي شخص
معهم للمساعدة ،فضالً عن توفر
مجرجمين إذا لزم األمر.
--------------------------------لمعرفة المزيد عن هذا البرنامج،
يمكن االتصال على خط المساعدة
على الرقم،0300 222 0000 :
لالتفاق على موعد يجصل بك فيه
أحد أعضاء فريق الجأشيرات
وجوازات السفر .والخط مفجوح
طوال اليوم ( 24تساعة).
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