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بدء العمل في تغطية برج غرينفيل الشهر المقبل

في هذا اإلصدار

يبدأ من منجصف شهر أغسطس العمل في تغطية "ةرج غرينفيل" ةغطاء واق
من أجل مساعدة الشرطة في الجحقيقات ،وتسهيل أعمال اتسجعادة األوضاع.

 1بدء تغطية "برج غرينفيل" الشهر
القادم

صرح المدير المسؤول عن الموقع ،مايكل لوكوود ،أثناء االججماع العام
ألهالي "ةرج غرينفيل" مساء األرةعاء الماضي ،ةأنه من المجوقع اتسجمرار
جهود اتسجعادة األوضاع حجى منجصف نوفمبر.

 1بدء العمل في استعادة الممتلكات
المفقودة
 1جلسات تشاورية بشأن اختصاصات
لجنة تحقيق غرينفيل

وأضاف السيد لوكوود" ،أعجقد أننا يمكننا البدء في هدم البرج قبل نهاية عام
 ،8112إذا كان ذلك هو ما تريده األهالي ،وتسوف تساعدنا السقاالت
الموجودة في هذا العمل ،حيث نسجطيع تنفيذ ذلك من داخل الغطاء".

 2األهالي في اإلقامة الفندقية المؤقتة

تسيجم اتخاذ أي قرار ةشأن ما يحدث للموقع ةالجشاور مع الماجمع المحلي.

 3دعم الصحة النفسية

 2أنشطة لألطفال والشباب هذا الصيف

 3التشاور مع األهالي

بدء العمل في استعادة الممتلكات المفقودة
ياري حاليا اتخاذ الجرتيبات الالزمة التسجعادة الممجلكات من شقق "ةرج
غرينفيل" الجي لم تجعرض لضرر جوهري أثناء الحريق.
يجولى "فريق االتسجااةة لحريق غرينفيل" الجحدث مع شاغلي  33وحدة تسكنية
الجي لم ينل منها الحريق على نحو كبير.
وقال مايكل لوكوود ،مدير الموقع" :قد تبدأ الاهود الرامية إلى إعادة تلك
الممجلكات في األتسبوع المقبل أو نحو ذلك ةالجشاور مع السكان المعنيين،
وةالسرعة الجي يريدونها ،ونحن نأمل في أن نُعيد ةعضا ً من هذه الممجلكات
إليهم".

جلسات تشاورية اختيارية بشأن اختصاصات لجنة تحقيق غرينفيل
تقرر مد فجرة الجشاور ةشأن اخجصاصات لانة تحقيق "ةرج غرينفيل" حجى يوم
الامعة  4أغسطس .وهذه فرصة مجاحة لك إلخطار فريق الجحقيق عن النقاط الجي
تعجقد في وجوب تغطيجها أثناء الجحقيقات.
تسوف تُعقد غداً ،الامعة  82يوليو من الساعة  8إلى  4عصرا ً ،جلسة تشاورية لمن
يرغب من األهالي في الحضور في كنيسة "نوتنغ هيل ميثودتست" في:
عوون للحضور.
 ،240 Lancaster Road, W11 4AHوالاميع مد ُ
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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 3رسالة من "ساجد جافيد" لألهالي
 4أحدث النصائح عن نوعية الهواء
 4آخر أخبار جهود التسكين

ما هو الغرض من هذه النشرة
اإلخبارية؟
هذا هو اإلصدار الثامن 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
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أنشطة لألطفال والشباب هذا الصيف

ما هي المساعدات المقدمة؟

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

على من يرغب في الجحدث إلى الشرطة
ةشأن الجحقيق في حادث الحريق ،المبادرة
ةاالتصال ةشرطة العاصمة على الرقم:
.0800 032 4539

برنامج "تعالى والعب كرة قدم"
()Drop in and play football
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
 12تسنة لمن يرغب من أهالي المنطقة .تُقام
فعاليات البرنامج من االثنين إلى الامعة من
 11صباحا ً إلى  4مسا ًء خالل األتساةيع السجة
المقبلة في "وتست واي الرياضي".
يشرف على تقديم البرنامج موظفون مؤهلون
ومجخصصون من ( DBSفريق تحفيز
القدرات).

يوم اإلبحار بالقوارب
في يوم السبت  5أغسطس ،تسجنظم جمعية
"الجسلية والجرفيه هامرتسميث وفولهام" ( Play
Association Hammersmith and
 )Fulhamيوما ً لإلةحار ةالقوارب في نادي
"فيلبهام تسيلنغ كلوب" ةالقرب من منجاع
"ةوجنور ريايس" .نرحب ةحضور جميع
أفراد األتسرة لالنضمام إلى الرحلة واالتسجمجاع
ةقضاء يوم على الشاطئ ،ولكن تسجكون أولوية
ركوب القوارب للشباب الذين تجراوح
أعمارهم ةين  2و 15تسنة.
-----------------------------------ولمن يرغب في المشاركة ،يرجى االتصال
ةـ"تسجيف ةوياي" من ""Play Association
ليس مجأخرا ً عن يوم الامعة  82يوليو على
رقم.07828 123 300 :

أنشطة صيفية في المدينة
هناك مئات األحداث واألنشطة الجي تُعقد
لألطفال والشباب وأتسرهم خالل هذا الصيف
في مناطق مخجلفة وتسط لندن .اتسجمجع ةأنشطة

مخجلفة في الهواء الطلق ،ومنافسات في إعداد
المخبوزات ،وجوالت ماانية ةالدراجات،
ونزهات خارجية للجعرف على المظاهر
الطبيعية ،وصنع قوالب الكعك ،وفن الكجاةة
على الادران (غرافيجي) ،والجصوير وغير
ذلك من األنشطة األخرى.
----------------------------------------يمكنك الحصول على نسخة في األماكن
المنجشرة عبر ةلدية كنسينغجون وتشيلسي ،ةما
في ذلك  ،The Curveأو زيارة:
www.mysummerinthecity.org.uk

ألعاب رياضية مجانية خالل
العطالت في "وست واي"
تسوف تنظم ماموعة "وتست واي فايف"
( )Westway Fiveألعاةا ً رياضية ماانية
لمدة أرةعة أيام في أغسطس للبنين والبنات
الذين تجراوح أعمارهم ةين  7إلى  15تسنة،
حيث يمكنهم االتسجمجاع ةلعب كرة اليد ،وكرة
القدم ،وكرة السلة وغيرها .يشرف على تنظيم
هذه األلعاب مدرةون مؤهلون.
تقرر إقامة هذه الفعاليات أيام  7و 17و85
و 31أغسطس في "مركز وتست واي
الرياضي" من  11صباحا ً حجى  4عصراً،
والمشاركة ماانية تماما ً .كل المطلوب من
الشباب هو إحضار وجبة غذاء معبأة
وزجاجة مياه معهم.
----------------------------------------للجسايل أو طلب مزيد من المعلومات ،يرجى
االتصال "ةمركز وتست واي الرياضي"
على:
 westwayfives@gmail.comأو
االتصال على رقم.07482 748 716 :

األهالي المقيمون في فنادق بصفة مؤقتة
يسجطيع األهالي المقيمون حاليا ةصفة مؤقجة في فنادق االتسجمرار في اإلقامة هناك حجى 1
تسبجمبر 8117؛ وفي هذه األثناء ،يسجمر تقديم عروض تسكن مؤقت لهم .في حالة عدم العثور
على مسكن مؤقت مناتسب خالل هذه الفجرة ،تسوف يجم اتخاذ الجرتيبات الالزمة التسجمرارهم في
اإلقامة في تلك الفنادق ،إلى أن تعثر على أنسب مسكن لك.

جهات اتصال أخرى هامة
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 ةالرقم.NHS 111 :
مساعدة في التسكين
إن كان لديك أي اتسجفسار ةشأن الجسكين،
أو كنت في حاجة إلى معرفة المسؤول
عن الجسكين الخاص ةك ،يرجى االتصال
على األرقام ،0800 137 111 :أو
.020 7361 3008
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 ةالرقم. 07712 231 133 :
ويمكنك أيضا ً االتصال ةخط مساعدة
الصليب األحمر،0800 458 9472 :
من  9صباحا ً إلى  5مسا ًء ،من االثنين
إلى الجمعة.
لمجاةعة آخر الجطورات ،يرجى مجاةعجنا
على توتير ، @grenfellsupport:أو
الفيسبوك:

وينطبق هذا األمر على جميع تسكان "ةرج غرينفيل" و "غرينفيل ووك" ،وأيضا ً على األهالي
من تسكان الجامعات السكنية المحيطة الذين لم يجمكنوا من العودة إلى ديارهم.

،facebook.com/grenfellsupport

تسنواصل العمل مع األهالي فيما يجعلق ةخيارات الجسكين ،وتسوف نعمل مع جميع األفراد للجأكد
من عثورهم على أنسب مسكن لهم.

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 "ةرج غرينفيل".

دعم للكبار والصغار عبر الهاتف
•

•

•

•

إذا كنت ةحاجة إلى اتسجااةة عاجلة لمشكلة
نفسية تعاني منها ،أو يعاني منها شخص
صغير تكون مسؤوالً عنه ،يمكنك االتصال
على خط الدعم على مدار الساعة:
 ،0800 0234 650أو ةالبريد
االلكجروني.cnw-tr.spa@nhs.net :
ويرجى إخطار مجلقي المكالمة ةأن اتصالك
ةسبب حريق "ةرج غرينفيل".
وهناك أيضا ً خط المساعدة للصليب األحمر
البريطاني ألي شخص مجضرر من حريق
"ةرج غرينفيل" .وللحصول على دعم
مادي أو معنوي ،يمكنك االتصال ةالرقم:
 .0800 458 9472والخط مفجوح من
الساعة  1صباحا ً إلى  5مسا ًء ،من االثنين
إلى الامعة.
كما يمكن للكبار وصغار السن أيضا
االتصال ةخط المساعدة الخاص ةأهل
الخير (السامريون) على رقم.116 123 :
علما ً ةأن الخط مفجوح طوال اليوم.
يمكن للشباب تحت تسن  85االتصال ةخط
الطفل في أي وقت على،0800 11 11 :
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 "ةرج غرينفيل"،
يمكنك الحصول على منشوراتنا من
اإلنجرنت والجي تجضمن:
• إرشادات حول أنماط الجصرفات المحجملة
الطفل أو ردود أفعاله ةعد حادث مأتساوي
• أفكار عن كيفية دعم األطفال
• الجوجيه ةشأن كيفية تفسير ما حدث للطفل.
-----------------------------------------يمكنك الحصول على نسخة من المنشورات
من الموقع االلكجروني:
www.rbkc.gov.uk/kb5/rbkc/
fis/localoffer.page?localofferchannel=0
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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 تنفيذه
في فجرة الصيف ،ويجضمن كيفية توفير
فجرات راحة إضافية لمقدمي الرعاية.
---------------------------------------زيارة:
لمزيد من المعلومات ،يرجى
www.fulloflifekc.com

خدمات للشباب عبر االنترنت
• يوفر موقع  Kooth.comخدمة ماانية
عبر االنجرنت للشباب الذين تجراوح
أعمارهم ما ةين 11-11تسنة.
• كما يوفر موقع  NHSgo.ukمعلومات
صحية للشباب دون تسن  85تسنة ،من ةينها
المشورة ةشأن الجعامل مع اإلجهاد ةعد
وقوع حادث كبير.

جلسات دعم اآلباء واألسر
للتغلب على آثار الصدمة

اعجبارا ً من تسبجمبر ،تسيجم تنفيذ ةرنامج خاص
لجقديم المشورة من خالل الماموعات
العالجية تحت إشراف خبراء مجخصصين
في عالج الصدمات النفسية لآلةاء واألتسر
المجضررة من حريق "ةرج غرينفيل".
تُعقد جلسات االتسجشارة هذه ةالمشاركة
والجعاون ةين خبراء في الجعامل مع
الصدمات النفسية ،وماموعة Full of Life
(ماموعة دعم األطفال والشباب من ذوي
اإلعاقة وعائالتهم).
----------------------------------------ولمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على
رقم 020 8962 9994 :أو بالبريد
االلكترونيinfo@fulloflifekc.com :

التشاور مع سكان باراندون
( ،)Barandonهورستواي
( )Hurstwayوتسترتون
ووكس ()Testerton walks
نجوجه ةالشكر لاميع من قاموا ةالرد
على رتسالة مالس كنسينغجون وتشيلسي
المؤرخة في  11يوليو .جاري حاليا ً
النظر في جميع الردود ،وتسوف يعاود
"المالس" الكجاةة إلى األهالي مرة
أخرى قريبا ً الطالعهم على آخر
الجطورات ،ةما في ذلك الجعريف
ةإجراءات إعادة الجسكين .وتسيقوم
المالس ةجاهيز وإعداد مزيد من
المعلومات ومناقشجها مع السكان
المجضررين حجى يكونوا على دراية
أفضل ةخياراتهم السكنية المسجقبلية.
يرجى االطمئنان إلى أن الردود لن يكون
لها أي تأثير على أي طلب ُمقدم ةغرض
تخصيص مسكن.

رسالة من وزير الدولة
"ساجد جافيد" إلى األهالي
وجه وزير الدولة للحكومات المحلية وعضو
البرلمان ،تساجد جافيد ،اليوم رتسالةً إلى
جميع األهالي المجضررين تضررا ً مباشرا ً
من حريق "ةرج غرينفيل" يحدد فيها
الجزاماته ةاطالع السكان على أحدث
الجطورات ،كي يجمكنوا من مشاركة
الماجمع المحلي في األمور الجي تهمهم،
ولضمان تقديم عروض تسكن مناتسبة لهم.
وفي رتسالجه هذه ،أعلن السيد جافيد عن
أعضاء "فريق عمل ةرج غرينفيل الاديد"
الذين تسيجعاونون مع "مالس كنسينغجون
وتشيلسي" لضمان مجاةعة األهالي لسرعة
تنفيذ خطط اتسجعادة األوضاع ،وللجأكد من
قيام السلطة ةجوفير 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/lettersto-residents
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أحدث النصائح بشأن نوعية الهواء والغبار من الدكتورة إيفون دويل
تجولى هيئة الصحة العامة في إنكلجرا
( )PHEتقييم ورصد نوعية الهواء في
المنطقة المحيطة ةبرج غرينفيل ،وقد
شاركت د .إيفون دويل ،مديرة ()PHE
لقطاع العاصمة ،في االججماع الذي عُقد
في كنيسة "نوتنغ هيل ميثودتست" مساء
األرةعاء للرد على مخاوف األهالي
المجعلقة ةنوعية الهواء.
وقالت د .دويل ":أشجكى ةعض األفراد من
تعرضهم إلى أزمات رةوية حادة،
وأنصحهم ةضرورة السعي في الحصول
على مساعدة من الطبيب الخاص ةهم في
حالة اتسجمرار تلك األعراض .في حالة
شكواك أنت أو أي شخص تعرفه من
الجعرض ألي أزمات رةوية ،يرجى
االتصال ةطبيبك الممارس العام وتحديد
ميعاد لزيارته في أقرب وقت ممكن .تسيقدم
لك الطبيب المساعدة في كيفية الجغلب على
األعراض الجي تعاني منها".
"كما أفاد ةعض األفراد أيضا ً ةأنهم
الحظوا زيادة في نسبة الغبار في المنطقة
المحيطة ةالبرج .وعموما ً ،ال يمكن دخول
الغبار المرئي إلى الرئجين مع االتسجنشاق؛
وةذلك ،تُعجبر المخاطر على الصحة العامة
من الغبار منخفضة .وقد قمنا أيضا ً

ةمراقبة الهواء من حيث الغبار الممكن
اتسجنشاقه ،ولم يُالحظ أي تركيزات عالية
في المناطق المحيطة ةبرج غرينفيل؛
ومع ذلك ،في حالة مالحظة األفراد ألي
غبار داخل مساكنهم ،فيمكن الجخلص
منه ةأمان تام عن طريق المسح ةقطعة
قماش رطبة".

عام حجى اآلن ،فيمكنك الجسايل مع
أحدهم من خالل الموقع االلكجروني:
 www.nhs.ukعن طريق إدخال
الرمز البريدي ،أو االتصال ةالرقم:
 .020 8962 4600ويمكن االتصال
من الساعة  1صباحا ً إلى  5مسا ًء،
من االثنين إلى الامعة.

"قد يشعر ةعض األفراد الذين تعرضوا
للدخان أثناء الحريق ةجهيج في الاهاز
الجنفسي والالد والعينين ،ويمكن أن
يجسبب ذلك في ظهور ةعض األعراض
المخجلفة مثل السعال واألزيز وضيق
الجنفس وآالم في الصدر .ياب على
األفراد الذين ال يزالون يعانون من هذه
األعراض السعي في الحصول على
مشورة طبية من الطبيب الخاص ةهم أو
من خالل االتصال ةـ ".NHS 111

كما يمكن أيضا ً االتصال على رقم:
 ،NHS 111للحصول على اتسجشارة
طبية  84تساعة /يوم ،طوال أيام
األتسبوع.

في حالة عثور األهالي على أي نفايات
أو ركام من جراء الحريق في مساكنهم،
فيمكنهم االتصال "ةمالس كنسينغجون
وتشيلسي" على الرقم:
 ،020 7361 3001كي يجم اتخاذ
اإلجراءات الالزمة لامعها.
في حالة عدم الجسايل مع طبيب ممارس

جاري نشر تقارير أتسبوعية عن
نوعية الهواء من مناطق محيطة
ةالموقع على شبكة اإلنجرنت:
www.gov.uk/government/p
ublications/environmental
monitoring-followingthegrenfell-tower-fire
---------------------------------ويمكن االطالع على المزيد من
نصائح ( )PHEعلى موقعها الخاص
www.gov.uk/government/
news/public-health-advicefollowing-the-grenfelltower-fire

آخر أخبار جهود التسكين
تظل أولوية العمل المطلقة لنا هي إيااد
حلول لإلتسكان تنال رضاء 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  161عرضا ً
لإلتسكان ،وتمت الموافقة على  45عرضا ً
منها ،واالنجهاء من تسكين  18أتسرة.








أعلنت الحكومة عن التزامها
بالمساعدة في طمأنة األسر 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 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 ةدون مأوى عن
قصد أو تعمد.
تقرر أن يكون إياار المساكن المؤقجة
وفواتير المرافق ماانا ً لمدة  18شهرا ً.
في ةعض الحاالت ،ومع رغبة ةعض
األهالي في االتسجمرار في اإلقامة في
المسكن المؤقت ،فمن المحجمل أن

أن يكون هذا المسكن هو المسكن
الدائم لهم (تسوف يجم مناقشة ذلك
عند تقديم عرض السكن عليهم).
في األسبوع الماضي ،أعلن مجلس
كنسينغتون وتشيلسي الخطوط العامة
لنهج تخصيص مساكن دائمة لسكان
"برج غرينفيل" و"غرينفيل ووك".
لالطالع على السياسة ،والخطاب
الموجه إلى السكان وعلى األسئلة
المجكررة ،يرجى الدخول على
الراةط الجالي:
www.rbkc.gov.uk/pressrelease/kensingtonandchelseacouncilannouncehowpermanenthmes-willbeallocated-grenfell
--------------------------------ويجوفر مزيد من المعلومات على
خط اإلتسكان.020 7361 3008 :

