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بدء العمل في استعادة الممتلكات

في هذا اإلصدار

تم االنجهاء من اإلجراءات الالزمة للبدء في اتسجرداد الممجلكات والمقجنيات من
الشقق السكنية الجي كانت أقل تضررا ً من جراء حريق "ةرج غرينفيل".
وللمساعدة في الجحقيقات الانائية الاارية وضمان تسالمة األفراد العاملين داخل
المبنى ،تسيجم البدء في أعمال إنشائية إضافية في األتساةيع المقبلة .وقد تم تعيين
شركة مجخصصة في ماال اتسجعادة الممجلكات من  33شقة في "ةرج غرينفيل"
و 22شقة في "غرينفيل واك" .كما تم إرتسال خطاةات إلى السكان المجضررين
إلحاطجهم علما ً ةأتسلوب اتسجرداد الممجلكات من شققهم.
-------------------------------------------------------------------------إذا كان لدى األهالي أي اتسجفسارات ،ياب عليهم الجحدث مع المشرف المسؤول
أو مع مسجشار اإلتسكان ،ولمزيد من المعلومات واالطالع على آخر الجطورات،
يرجى زيارة.www.grenfellresponse.org.uk :

 1بدء العمل في استعادة الممتلكات
 1انتهاء فترة التشاور مع األهالي يوم
الجمعة
 1اجتماع جماهيري األسبوع القادم
 2أنشطة للصغار والشباب هذا الصيف
 2خط دعم النقل من TfL
 2متجر مؤقت لألهالي
 3دعم الصحة النفسية
 3آخر أخبار نوعية الهواء (د .إيفون
دويل)

انتهاء فترة التشاور مع األهالي يوم الجمعة

 4آخر أخبار جهود التسكين

تسوف تنجهي المهلة المحددة للجشاور ةشأن اخجصاصات لانة تحقيق "ةرج غرينفيل" هذا
األتسبوع ،يوم الامعة  4أغسطس.

 4مباراة كرة قدم خيرية
()#Game4Grenfell

وهذه فرصة مجاحة لألهالي إلخطار فريق الجحقيق عن النقاط الجي يعجقدون في وجوب
تغطيجها أثناء الجحقيقات .كان قد تم مدّ فجرة الجشاور لمدة ثالثة أتساةيع إلتاحة المزيد من
الوقت لألهالي لالتسجااةة وضمان إمكانية إحراز تقدم في عمل الجحقيق الذي ما كان له
أن يبدأ دون تحديد اخجصاصات وصالحيات لانة الجحقيق.

ما هو الغرض من هذه النشرة
اإلخبارية؟

-------------------------------------------------------------------------------يمكن االطالع على مزيد من المعلومات وتسليم الرد على شبكة اإلنجرنت على الموقع:
www.grenfelltowerinquiry.org.uk/news/grenfell-towerinquiryseeks-views-work

عقد اجتماع جماهيري عام األسبوع القادم
تسيعقد االججماع الاماهيري الجالي في األتسبوع القادم يوم األرةعاء 9 ،أغسطس .تسوف
يجم اإلعالن عن مكان االججماع وتوقيجه في القريب العاجل .يهدف هذا االججماع إلى:




اتسجعراض أحدث المسجادات من قبل ممثلي فريق "االتسجااةة"
إتاحة الفرصة لطرح أي اتسجفسارات أو تساؤالت وجها ً لوجه
إعطاء 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
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هذا هو اإلصدار الحادي والثالثون 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
هناك ماموعة من األنشطة الجي تم إعدادها خصيصا ً لدعم ومساعدة اآلةاء في الماجمع
المحلي للجرفيه عن األطفال والشباب خالل العطالت الصيفية.

الصيف في المدينة

برنامج "هيا نلعب كرة قدم"

هناك مئات من األحداث واألنشطة الجي تعقد
لألطفال والشباب وأتسرهم خالل هذا الصيف
في مناطق مخجلفة وتسط لندن .اتسجمجع ةأنشطة
مجنوعة في الهواء الطلق ،من ةينها :إعداد
المخبوزات ،وجوالت حرة ةالدراجات ،وزيارة
المجنزهات الطبيعية ،وصنع قوالب الكعك ،وفن
الكجاةة على الادران ،والجصوير وأنشطة
أخرى كثيرة.
----------------------------------------يمكنك الحصول على نسخة من األماكن
المنجشرة عبر المقاطعة أو زيارة الموقع:
www.mysummerinthecity.org.uk

()Drop in and play football

المعسكرات الصيفية
تعقد مؤتسسة " "Good Griefالخيرية ورش
عمل اةجكارية للشباب واألتسر في أيام العمل
األتسبوعية من الساعة  10صباحا ً إلى  3مسا ًء،
حجى يوم الامعة  11أغسطس في "ةالي
جراوند ثياتر" ( )Playground Theatreفي
العنوان.Latimer Road, W10 6RQ :
يمكن لألهالي االتسجمجاع ةالفنون ،والحرف
اليدوية ،وتفصيل "الجي شيرت" ،وأنشطة
أخرى كثيرة ،وتسيجم تقديم وجبة غذاء كل يوم.
تشرف على عقد هذه المعسكرات مؤتسسة
" "Good Griefالخيرية ةالجعاون مع "جيك
ووكر" ( )Jake Walkerو "ةالي جراوند
ثياتر" (.)Playground Theatre
------------------------------------------يمكنك معرفة المزيد عن طريق االتصال ةـ
"ليز ديمبسي" على الرقم07713 148 021 :
أو عبر اإلنجرنت على الموقع:
www.facebook.com/thegoodgrieftrust

يوم رياضي لألهالي
جاري إقامة يوم مفجوح لألنشطة الجرفيهية يوم
السبت  5أغسطس ،من الساعة  10صباحا ً
وحجى الساعة  5مسا ًء في "مركز وتست واي
الرياضي"1 Crowthorne Road, W10 :
.6RP
من المقرر تقديم ماموعة مجنوعة من األنشطة
من ةينها :الجسلق ،وكرة القدم ،والجنس،
والفنون ،والحرف اليدوية ،وركوب الدرجات
في الصالة المغطاة ورقصات الزومبي
( .)Zumbaكما تسيكون هناك أيضا تسحب على
جائزة كبرى ةقيمة  3500جنيه اتسجرليني.
ليست هناك حاجة للحاز المسبق لحضور اليوم
الرياضي المفجوح ،كل ما عليك هو الحضور
واالتسجمجاع.
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تقدم كل من ( QPRفريق معني ةجقييم السلوك
النوعي لألفراد) ،ومركز "وتست واي
الرياضي" وغيرهم من المنظمات المحلية
ةرناماا ً ماانيا ً للعب كرة القدم ألطفال الحي من
تسن  4إلى  18تسنة.
تقام المباريات من االثنين إلى الامعة ،من
الساعة  10صباحا ً إلى  4مسا ًء في مركز "وتست
واي الرياضي" ،ويشرف على البرنامج
موظفون مؤهلون ومجخصصون من DBS
(فريق تحفيز القدرات).

أنشطة في الهواء الطلق أثناء
العطالت الصيفية
يقيم "مركز علوم البيئة" ()Ecology Centre
في "هوالند ةارك" ،W8 6LU ،أنشطة في
الهواء أثناء العطالت الصيفية وحجى  1تسبجمبر
للشباب والصغار الذين تجراوح أعمارهم من 14
إلى  12تسنة .وتقام تلك األنشطة في منطقة الحياة
البرية للمركز ()Centre’s Wildlife Area
ةحيث يمكن لألطفال قضاء وقت ممجع والجزود
ةمعلومات عن الحيوانات والطبيعة ،وحضور
جلسات لجعلم ةعض الحرف اليدوية داخل
صاالت مغلقة.
ويشمل البرنامج أنشطة تجمحور حول الحياة
البرية والغاةات ،وجلسات تعلم الحرف اليدوية
وأيام لألنشطة األتسرية .يرجى ضرورة مرافقة
األطفال تحت تسن الثامنة من قبل شخص ةالغ.
يمكن االطالع على البرنامج كامالً من الموقع
االلكجروني الخاص ةمركز علوم البيئة ،قسم
أنشطة العطالت:
.www.rbkc.gov.uk/ecology
-------------------------------------------للحاز أو لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال
ةـ "مركز علوم البيئة" على رقم:
 ،020 7938 8186أو البريد اإللكجروني:
ecology.centre@rbkc.gov.uk

يمكن االطالع على المزيد من
المعلومات عن األحداث واألنشطة
طوال فصل الصيف على الرابط:
www/rbkc.gov.uk/fis

خط هاتفي من هيئة النقل في
لندن الكبرى ( )TfLلدعم
وتسهيل تنقالت األهالي
تم تشغيل خط دعم هاتفي من هيئة النقل
داخل لندن الكبرى ( )TfLلجقديم خدمات
الدعم في الجنقالت واألتسفار والنصائح
لألهالي المجضررين من حريق "ةرج
غرينفيل".
يمكن لخط الدعم هذا تقديم المشورة ةشأن
ماموعة واتسعة من الخدمات المجعلقة
ةالسفر والجنقالت من خالل فريق
مجخصص من المسجشارين ،من ةينها:
•
•
•
•

المشورة ةشأن إعادة شحن ةطاقات
أوتسجر ( )Oysterألولئك الذين تلقوا
ةطاقات جديدة
معلومات حول طلب خدمة الجوصيل
من الباب للباب لغير القادرين على
اتسجخدام وتسائل النقل العام
تخطيط رحالت الذهاب والعودة
لألهالي المنجقلين إلى مناطق جديدة
المساعدة في الحصول على ةدل
تالف أو فاقد للمسجندات.

وخط الدعم هو،0800 222 9876 :
ويمكن االتصال يوميا ً من الساعة 10
صباحا ً حجى  6مسا ًء.

افتتاح متجر خيري مؤقت
ألهالي غرينفيل اليوم
تسيفججح اليوم مجار خيري مؤقت ،يوم
األرةعاء  2أغسطس ،ألهالي "غرينفيل"
الخجيار ما يلزمهم من المالةس واألحذية
ولعب األطفال الجي تم الجبرع ةها إلى
"كنيسة التيمر كومينجي".
يمكن لألهالي اخجيار أي أصناف من
المجار ماانا .من المقرر أن يفجح المجار
أةواةه من الساعة  11صباحا ً حجى 3
مسا ًء ،في العنوان142 Bramley :
 .Road, W10 6SRويرحب المجار
ةسكان "ةرج غرينفيل" و"غرينفيل
ووك" ،ةاإلضافة إلى أي شخص ما يزال
في اإلقامة المؤقجة وغير قادر على
العودة إلى مسكنه .يجطلب األمر إحضار
ةطاقة تحقيق الهوية عند زيارة المجار.
------------------------------------يمكنك االطالع على المزيد من الموقع:
www.latymer.org.uk
أو االتصال على رقم:
07967 606 272
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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 لـ  NHSمدار 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  9صباحا ً إلى  5مسا ًء ،من االثنين
إلى الامعة.
كما يمكن للكبار والصغار أيضا االتصال
ةخط المساعدة الخاص ةأهل الخير
(السامريون) على رقم .116 123 :علما ً
ةأن الخط مفجوح طوال اليوم.
يمكن للشباب تحت تسن  25االتصال ةخط

الطفل في أي وقت على،0800 11 11 :
والجحدث وجها ً لوجه مع اخجصاصي مهني
ومدَّرب لجقديم الخدمات الداعمة في أي
وقت ،تسواء ليالً أو نهاراً.
• تقدم ( CALMحملة ضد الحياة البائسة)
الدعم للرجال ،ويمكنهم االتصال على خط
المساعدة السرية على رقم:
 0808 802 58 58أو زيارة الموقع:
 ،www.thecalmzone.netمن
 5مسا ًء إلى  12منجصف الليل.

االطالع على منشوراتنا الخاصة
بدعم األطفال والشباب
إن كان لديك أي اتسجفسارات عن كيفية دعم
طفل أو شاب صغير تضرر من حريق "ةرج
غرينفيل" ،يمكنك الحصول على منشوراتنا
من شبكة اإلنجرنت والجي تجضمن:
• إرشادات حول أنماط الجصرفات المحجملة
للطفل 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

دعم األطفال المعاقين 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.
---------------------------------------لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة:
www.fulloflifekc.com

أحدث النصائح بشأن نوعية الهواء والغبار من د .إيفون دويل
تجولى هيئة الصحة العامة في إنكلجرا
( )PHEتقييم ورصد نوعية الهواء في
المنطقة المحيطة ةبرج غرينفيل.
قالت د .إيفون دويل ،مديرة ( )PHEلقطاع
العاصمة " ،أشجكى ةعض األفراد من تفاقم
أزمات الرةو الجي يعانون منها .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".
"كما أفاد ةعض األفراد أيضا ً ةأنهم الحظوا
زيادة في نسبة الغبار في المنطقة المحيطة
ةالبرج .وعموما ً ،ال يمكن دخول الغبار
المرئي إلى الرئجين أثناء االتسجنشاق؛
وةذلك ،تعجبر المخاطر على الصحة العامة
من الغبار منخفضة .وقد قمنا أيضا ً ةمراقبة
الهواء من حيث الغبار الممكن اتسجنشاقه،
ولم يالحظ أي تركيزات عالية في المناطق
المحيطة ةبرج غرينفيل؛ ومع ذلك ،في
حالة مالحظة األهالي ألي غبار داخل
مساكنهم ،فيمكن الجخلص منه ةأمان تام من
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خالل المسح ةقطعة قماش رطبة".
"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
في حالة عدم توفر طبيب ممارس حجى اآلن
ألي شخص ،فيمكنه الجسايل مع أحدهم من
خالل الموقع االلكجرونيwww.nhs.uk :
عن طريق إدخال الرمز البريدي ،أو
االتصال ةالرقم .020 8962 4600 :ويمكن
االتصال من الساعة  9صباحا ً إلى  5مسا ًء،
من االثنين إلى الامعة.
كما يمكن أيضا ً االتصال على رقمNHS :
 ،111للحصول على اتسجشارة طبية 24
تساعة/يوم ،طوال أيام األتسبوع.

جاري نشر تقارير أتسبوعية عن نوعية الهواء
من مناطق محيطة ةالموقع على شبكة
اإلنجرنت:
www.gov.uk/government/publicat
ions/environmentalmonitoringfollowing-thegrenfell-tower-fire
في حالة عثور األهالي على أي نفايات أو ركام
من جراء الحريق في مساكنهم أو في محيط
إقامجهم ،فيمكنهم االتصال "ةمالس كنسينغجون
وتشيلسي" على الرقم،020 7361 3001 :
كي يجم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لامعها.
---------------------------------ويمكن االطالع على المزيد من نصائح
( )PHEعلى موقعها الخاص:
www.gov.uk/government/
news/public-health-advice-follow

أخبار االستجابة لحريق غرينفيل
ما هي المساعدات المقدمة؟
على من يرغب في الجحدث إلى الشرطة ةشأن
الجحقيقات الاارية في حادث الحريق ،المبادرة
ةاالتصال ةشرطة العاصمة على الرقم:
.0800 032 4539

جهات اتصال أخرى هامة
مساعدة في حاالت الوفاة:
اتصل ةخط المساعدة المااني:
 0808 808 1677أو ةالبريد على:
 .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
ةالرقم.NHS 111 :

دعم اإلسكان
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 ةالرقم 0808 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 :
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آخر أخبار جهود التسكين

تظل أولوية العمل المطلقة لنا هي إيااد حلول لإلتسكان تنال رضا 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 المجعالة على فكرة قبول مسكن مؤقت .تم
حجى اآلن تقديم  174عرضا ً لإلتسكان ،وتمت الموافقة على  45عرضا ً 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 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 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  12شهراً.
 في ةعض الحاالت ،ومع رغبة ةعض
األهالي في االتسجمرار في اإلقامة في
المسكن المؤقت ،فهناك فرصة ألن
يكون هذا المسكن هو المسكن الدائم
لهم (تسوف يجم مناقشة ذلك عند تقديم
عرض السكن عليهم).
------------------------------------ويجوفر مزيد من المعلومات على خط
اإلتسكان020 7361 3008 :

إقامة مباراة كرة قدم خيرية لصالح ضحايا غرينفيل
()#Game4Grenfell
تسجقام مباراة خيرية في كرة القدم يوم السبت  2تسبجمبر لصالح ضحايا حريق غرينفيل،
 ،The #Game4Grenfellعلى اتسجاد نادي كوينز ةارك رينارز" ،لوفجس رود"،
للمساهمة في جهود الدعم وجمع تبرعات مالية لألهالي المجضررين من حريق "ةرج
غرينفيل".
تسيشارك في تلك المباراة الخاصة فريقان من قدامي الالعبين المحجرفين والمشاهير ،فضال
عن عدد قليل من الضيوف البارزين ،من ةينهم "ماركوس مومفورد" ،و"ليه فرديناند"،
و"ديفيد تسيمان" ،و"آالن شيرر" ،و"ةيجر كروتش" ،و"أولي مورس" ،و"جارفيس كوكر".

ويمكنك أيضا ً االتصال ةخط مساعدة
الصليب األحمر ،0800 458 9472 :من
 9صباحا ً إلى  5مسا ًء ،من االثنين إلى
الامعة.

تسجوجه حصيلة مبيعات الجذاكر إلى مؤتسسة لندن الماجمعية ( London Community
 )Foundationوصندوق "إيفيننغ تسجاندرد" ،واللذان تسيجوليان توزيع األموال على األهالي
المجضررة من الحريق ةاإلضافة إلى المجضررين في الماجمع ةشكل أعم.

لمجاةعة آخر األخبار والجطورات ،يرجى
مجاةعجنا على توتير، @grenfellsupport:
أو الفيسبوك:
،facebook.com/grenfellsupport
أو زيارة الموقع الجالي:
www.grenfellresponse.org.uk

تقرر إصدار أكثر من  2000تذكرة ماانية للمجضررين من الحريق ،ةما في ذلك األتسر،
والوكاالت والهيئات الجي تجولى تقديم الخدمات ،والمجطوعين وأعضاء الماجمع المحلي.
--------------------------------------------------------------------------------تحدد تسعر تذكرة حضور المباراة الخيرية  #Game4Grenfellليكون  15جنيه إتسجرليني
للكبار و 5جنيهات لألطفال والفئات الجي تجمجع ةجخفيضات .لمعرفة المزيد ولشراء الجذاكر،
قم ةزيارة.www.game4grenfell.com :
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