أخبار االستجابة
لحريق "برج غرينفيل"
جلسة عامة بخصوص استرداد الممتلكات في "مركز مساعدة
غرينفيل" غدا
تم االنجهاء من اإلجراءات الالزمة للبدء في اتسجرداد ممجلكات ومقجنيات الشقق السكنية في
"ةرج غرينفيل" الجي كانت أقل تضررا ً في حريق "ةرج غرينفيل" .وقد تم تعيين شركة
كينيون ( ،)Kenyonوهي شركة مجخصصة في ماال اتسجعادة الممجلكات ،لرفع الممجلكات
والمقجنيات من  33شقة في "ةرج غرينفيل" و 22شقة في "غرينفيل ووك".
ودعما ً لذلك ،تسجعقد "كينيون" غدا ً ،الامعة  11أغسطس ،جلسة مفجوحة لمن يرغب من
األهالي في الحضور من الساعة  2ظهرا وحجى  4مساء في "مركز مساعدة غرينفيل"
 The Curveللرد على االتسجفسارات الجي قد تطرحها العائالت حول أتسلوب رفع
الممجلكات وتخزينها وإعادتها.
----------------------------------------------------------------------في حالة رغبة أي من األهالي في توجيه أي أتسئلة ،يمكن االتصال ةشركة كينيون على
الرقم 01334 316 662 :من الساعة  9صباحا ً إلى  5مسا ًء أو عن طريق البريد
االلكجرونيgrenfell@kenyoninternational.com :

جلسات صيفية مفتوحة من مؤسسة "وست لندن للعمل من أجل
الطفل"
تسجعقد منظمة "وتست لندن للعمل من أجل الطفل" ()West London Action for Children
جلسات مفجوحة لمن يرغب في الحضور أيام األرةعاء  11و 23أغسطس ،من  11ص إلى 12
ظهراً ،في 15 Gertrude Street, SW10 0JN :للعائالت والشباب الذين تأثرت حياتهم من
جراء حريق "ةرج غرينفيل".
تسيجواجد مسجشارون لالتسجماع لألهالي وتقديم الدعم المهني المجخصص لألطفال ،والشباب
وعائالتهم ،ويمكن لألهالي طلب اللقاء مع المجخصص على انفراد.
وتسيجم توفير المرطبات والغداء ،ويمكن أيضا توفير مجرجمين إن كانت هناك حاجة لذلك.
-----------------------------------------------------------------------------------------لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على الرقم ،020 7352 1155 :أو زيارة الموقع
االلكجرونيwww.wlac.org.uk :

تعليق رسوم الخدمات ألهالي "براملي هاوس" و "ترادغولد
هاوس"
تسيجم تعليق تحصيل اإلياارات والرتسوم المجعلقة ةالمباني في "ةراملي هاوس" و"ترادغولد
هاوس" حجى  22يناير  .2112كما تقرر عدم تحصيل رتسوم على اتسجهالك المياه ،أو الجلفاز ذي
االتسجقبال الرقمي ،أو اتسجخدام مرافق انجظار السيارات في هذه المامعات السكنية حجى يوم األحد
 11تسبجمبر .2112
----------------------------------------- -----------------------------------------------لمزيد من المعلومات ،يمكن للمقيمين في "ةراملي هاوس" و "ترادغولد هاوس" االتصال على
الرقم .0800 137 111 :كما يمكن أيضا ً للمسجأجرين االتصال على الرقم،020 7605 6464 :
لالتفاق على أتسلوب اتسجرداد الرتسوم.
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ما هو الغرض من هذه النشرة
اإلخبارية؟
هذا هو اإلصدار السادس 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

 11أغسطس 2112

أخبار االستجابة لحريق غرينفيل

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.

برنامج األنشطة الصيفية
يجعاون "مركز وتست واي الرياضي" مع
( ACAVAجمعية الجنمية الثقافية من خالل
الفن المرئي) وأي جهات ناشطة أخرى في
تقديم ةرنامج من األنشطة الماانية ألطفال
وشباب أهالي الحي خالل الصيف.

رحالت مجانية للعائالت إلى
كورنوال لقضاء اإلجازات
تقدم " "Cornwall Hugs Grenfellدعوة
لقيام األتسر والعائالت المجضررة من حريق
"ةرج غرينفيل" ةرحالت ماانية إلى
"كورنوال" حجى .2119

يمكن للشباب حجى  12تسنة االتسجمجاع
ةاألنشطة الرياضية والفنون والحرف اليدوية
ومغامرات الحياة البرية وةرامج األلعاب
المخجلفة .كما يجوفر أيضا دور حضانة
ومركز لآلةاء واألمهات.
------------------------------------يمكن لألهالي االطالع على المزيد عن
األنشطة المجاحة على الراةط:
www.westway.org/summerfun

أول هذه الرحالت الجي يمكن للعائالت
االشجراك فيها ،هي دعوة ماانية لقضاء إجازة
في "فالمويث" ( )Falmouthفي نهاية
أغسطس  ،2112حيث تجاح الفرصة للعائالت
لالتسجمجاع ةأنشطة عديدة ،وركوب األمواج
وزيارة "مشروع عدن" ()Eden Project
وجبل "تسانت مايكل"( St Michael’s
 .)Mountتجولى جامعة فالمويث وجامعة
إكسجر ( )Exeterتحمل تكلفة تنقالت األهالي
واالتسجضافة الكاملة لهم.

أنشطة في الهواء الطلق خالل
العطالت الصيفية

جاري إتاحة المزيد من الرحالت ،ويمكن
للعائالت الجسايل فيها من خالل شبكة
اإلنجرنت في األشهر المقبلة.

يقيم "مركز علوم البيئة" ( Ecology
 )Centreفي "هوالند ةارك"،W8 6LU ،
أنشطة في الهواء الطلق أثناء العطالت
الصيفية وحجى  1تسبجمبر للشباب والصغار
الذين تجراوح أعمارهم من  14إلى  12تسنة
إلتاحة الفرصة لألطفال لالتسجمجاع
واالتسجفادة ةمعلومات عن الحيوانات والحياة
البرية .يرجى مالحظة ضرورة مرافقة
األطفال تحت تسن الثامنة من قبل شخص
ةالغ.
---------------- ----------------------للحاز أو لمزيد من المعلومات ،قم ةزيارة:
 .www.rbkc.gov.uk/ecologyأو
االتصال ةـ "مركز علوم البيئة" على رقم:
 ،020 7938 8186أو البريد اإللكجروني:
ecology.centre@rbkc.gov.uk

برنامج "هيا نلعب كرة قدم"
تقدم كل من ( QPRفريق معني ةجقييم
السلوك النوعي لألفراد) ،ومركز "وتست
واي الرياضي" وغيرهم من المنظمات
المحلية ةرناماا ً ماانيا ً للعب كرة القدم لمن
يرغب من أطفال الحي من تسن  4إلى 12
تسنة.
تقام المباريات من االثنين إلى الامعة ،من
الساعة  11صباحا ً إلى  4مسا ًء في مركز
"وتست واي الرياضي" ،ويشرف على
البرنامج موظفون مؤهلون ومجخصصون
من ( DBSفريق تحفيز القدرات).
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يمكن لألهالي تسايل رغباتهم عبر الراةط
االلكجروني:
www.cornwallhugsgrenfell.org

مهرجان شباب أهالي نورث
كنسينغتون
تقرر إقامة يوم لألنشطة الحرة والمجعة األتسرية
يوم السبت  19أغسطس ،من  11صباحا ً إلى 2
مسا ًء ،في "مركز وتست واي الرياضي" .يمكن
لألهالي ممارتسة الرتسم على الوجه ،والسحب
على جوائز ،وركوب األلعاب المطاطية،
واالتسجمجاع ةالعروض الموتسيقية الماانية،
واالشجراك في مباريات كرة قدم تنافسية ،وغير
ذلك من األنشطة األخرى.
ليس هناك حاجة للحاز المسبق ،وكل
المطلوب هو الحضور في هذا اليوم وقضاء
وقت ممجع.
------------------------------------------لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على

الرقم ،020 8964 3149 :أو زيارة:
Northkensingtonyouth.org

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

دليل الخدمات المتاحة
أصدر مالس كنسينغجون وتشيلسي
دليالً يجضمن معلومات عن المنظمات
الطوعية والماجمعية الجي تجولى
توفير الخدمات وتقديم الدعم لاميع
المجضررين من حريق "ةرج
غرينفيل".
سيتم تحديث الدليل على أساس منتظم
حتى يتمكن األهالي من متابعة آخر
المستجدات فيما يتعلق بكيفية الحصول

على الدعم الذي يحجاجونه.
تم إعداد دليل الخدمات هذا من خالل
مشاركة مع "وان وتسجمنسجر"
و"تسكوةاس" ( One Westminster
.)and Sobus
---------------------------------لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
bit.ly/2vMwxBh

تسرب غاز في "تسترتون
ووك" ()Testerton Walk
تم اكجشاف تسرب في شبكة الغاز في
منطقة "تسجرتون ووك" ،وتم
السيطرة عليه من قبل الهيئة القومية
للغاز ةعد إجراء الفحوصات الالزمة
في المنطقة.
جاري اآلن العمل على إصالح
العطل ،وتم توجيه خطاةات لألهالي
المعنية والمجضررة إلحاطجهم علما ً
ةما حدث .تسوف تجأثر مرافق الطبخ
في "تسجرتون ووك" لعدة أيام ،ةينما
لن تجأثر المياه الساخنة أو شبكة
الكهرةاء والجدفئة.
وقد تم صرف عدد  29فرنا ً كهرةائيا ً
حجى اآلن لألهالي كي يجمكنوا من
مواصلة الطهي .كما يجوفر أيضا
مواقد كهرةائية وأفران ميكروويف إذا
لزم األمر.
في حالة تأثر األهالي المقيمين في
"تسجرتون ووك" ةأي ضرر نجياة
لجسرب الغاز ،يرجى االتصال على
رقم:
 020 7361 3008للجحدث إلى أحد
المخجصين.
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نصائح واستشارات خاصة بالصحة العامة في " "The Curveغدا
تسيجواجد مجخصصون من هيئة الصحة
العامة في انكلجرا ( )PHEفي "مركز
مساعدة غرينفيل" في The Curveغدا ً
الامعة  11أغسطس ،من الساعة 2
ظهرا ً إلى  4مسا ًء لجوفير معلومات
ونصائح طبية للمجضررين من حريق
"ةرج غرينفيل" .تسججيح هذه اللقاءات
الفرصة لطرح أي أتسئلة ومناقشة أي
مخاوف صحية تجعرض لها.
قد يعاني أولئك الذين تعرضوا للدخان
أثناء الحريق من تهيج في الاهاز
الجنفسي ،والالد العينين ،وهو ما قد
يسبب تسعال وصفير وصعوةة في
الجنفس وآالم في الصدر .ال تسجطيع هيئة
الصحة العامة ( )PHEتوفير المشورة
الطبية لكل حالة على حدة ،لذلك في

حالة اتسجمرار شكوى أي من األهالي
السعي
من هذه األعراض ،ياب
في الحصول على مشورة طبية من
الطبيب الممارس العام الخاص ةهم أو
من خالل االتصال ةـ .NHS 111
في حالة عدم تسايل أي من األهالي مع
طبيب ممارس عام ،يمكن الجسايل مع
أحدهم من خالل اإلنجرنت على الموقع:
 www.nhs.ukعن طريق إدخال
الرمز البريدي الخاص ةهم ،أو االتصال
ةرقم .020 8962 4600 :علما ً ةأن
الخط مفجوح من الساعة  9صباحا ً إلى
 5مسا ًء ،من االثنين إلى الامعة.
كما يمكن لألهالي أيضا ً االتصال
ةالرقم ،NHS 111 :للحصول على
المشورة الصحية  24تساعة في اليوم،
تسبعة أيام في األتسبوع.

في حالة العثور على أي نفايات أو ركام
من جراء الحريق في المساكن أو في
محيط اإلقامة ،فيمكن االتصال "ةمالس
كنسينغجون وتشيلسي" على الرقم020 :
 ،7361 3001كي يجم اتخاذ الجرتيبات
الالزمة لامعها.
جاري نشر تقارير أتسبوعية عن نوعية
الهواء تجضمن ةيانات يجم جمعها من
جميع أنحاء الموقع على شبكة االنجرنت.
-----------------------------------يمكن االطالع على مزيد من النصائح
المجعلقة ةالصحة من موقع (:)PHE
www.gov.uk/government/news/
public-health-advice-followingthe-grenfell-tower-fire

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.
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• 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 نهارا ً.
• 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

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 على مدار
 24تساعة 0808 808 1677 :أو
ةالبريد على:

.helpline@cruse.org.uk
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:

 11أغسطس 2112

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  121عرضا ً لإلتسكان ،وتمت الموافقة على  42عرضا ً منها ،واالنجهاء
من تسكين  14أتسرة.

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  12شهرا ً.
 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 :

تعيين أفراد شرطة إضافيين لتقديم مزيد من الدعم المجتمعي
قامت شرطة العاصمة ةجعيين أفراد شرطة إضافيين في مخفر شرطة "نوتنغ ديل"
ةصفة دائمة لجقديم مساعدات إضافية للماجمع المحلي.

اتصل على مدار اليوم ةالرقم0808 1689 :
 111للحصول على دعم مادي أو معنوي ،أو
زيارة الموقع االلكجروني:
.victimsupport.gov.uk

يقود أفراد الفريق الرقيب جيسون ماي ،ويجكون من العرفاء :فيجاهي ،فنسنت،
تسوين ،جويسي ،تشاتسيكوتسكا ،وول وكورتيس.

كما يمكنك أيضا ً الحصول على دعم صحي
ةدني ونفسي في "مركز مساعدة غرينفيل".
وللمزيد من المعلومات ،يمكن االتصال على
الرقم. 07712 231 133 :

تم تعيين أفراد الشرطة الادد لمساعدة األفراد الحاليين :العريف جون تيرنر
والعريف فريد ةينجالدي ،في زيارة األتسر وتقديم الدعم والمساعدة إلى أولئك الذين
ما يزالون في حاجة إليها أو لمن ليسوا على ةينة من الخدمات المجاحة لهم والجي
يمكن الحصول عليها.

ويمكنك أيضا ً االتصال ةخط مساعدة
الصليب األحمر ،0800 458 9472 :من
 9صباحا ً إلى  5مسا ًء ،من االثنين إلى
الامعة.
لمجاةعة آخر األخبار والجطورات ،يرجى
مجاةعجنا على توتير، @grenfellsupport:
أو الفيسبوك:
،facebook.com/grenfellsupport
أو زيارة الموقع الجالي:
www.grenfellresponse.org.uk
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ومن المقرر أن يعمل أفراد الشرطة سبعة أيام في األسبوع لمساعدة أهالي الحي ،والجأكد
من تلبية احجياجاتهم ،لذلك ياب على األهالي عدم الجردد والمبادرة ةالجحدث إلى
هؤالء الضباط واالتصال ةهم في أي وقت.
------------------------------ ---------------------------------------------لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال ةالرقم 07407 491 610:أو
 .020 8721 3028كما يمكن لألهالي أيضا ً االطالع على المزيد من المعلومات
على الموقعwww.met.police.uk :

