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أخبار االستجابة
لحريق "برج غرينفيل"
برنامج "الفحص والعالج" لمساعدة األهالي المصابين بصدمة
عصبية
تجولى خدمات الصحة الوطنية ( )NHSإدارة برنامج "الفحص والعالج" من خالل الجحدث مع
األهالي وتقديم الدعم لألشخاص الذين قد يكونوا مصابين بصدمات أو باضطراب ما بعد الصدمة
( )PTSDمن جراء حريق "برج غرينفيل".
يهدف البرنامج إلى مقابلة ما يصل إلى حوالي  23,000شخصا ً والجحدث معهم على مدى عام واحد
لدعم من يحجاج إلى مساعدة .ويشمل البرنامج ما يلي:
•

أطباء ممارتسون عموم ( )GPsيجولون إجراء تقييم صحي بدني ونفسي على األهالي
ومساعدتهم في إيااد العالج األنسب لهم.

•

الجحدث مع السكان المحليين من مامع "النكسجر وتست" ومن الماجمع المحلي أيضا ً لجقديم
الدعم.

•

تقديم المزيد من الدعم لألهالي الثكالى الذين فقدوا عزيز لديهم في الحريق.

•

تنظيم زيارات للفنادق حيث يقيم األهالي بصفة مؤقجة.

--------------------------------------------------------------------------------------------يجوفر المزيد من دعم الصحة النفسية على شبكة اإلنجرنت من خالل زيارة الموقع االلكجروني:
www.cnwl.nhs.uk/news/grenfell-emotional-wellbeing-support

عيادات متنقلة لدعم الصحة النفسية
تفجح خدمات الصحة الوطنية ( )NHSعيادات يومية مجنقلة للعائالت واألطفال ،على مدار األتسبوع،
كي يجمكن األهالي من الجحدث إلى اخجصاصيين بشأن شواغلهم الصحية وتسبل دعم الصحة النفسية.
تقدم جميع هذه الخدمات ماانية مع المحافظة على أتسرار األهالي المسجفيدين.

في هذا اإلصدار
 1برنامج "الفحص والعالج" لمساعدة
األهالي المصابين بصدمة عصبية
 1عيادات متنقلة لدعم الصحة النفسية
 2أنشطة للصغار والشباب هذا الصيف
 2دعم نفسي خالل "كرنفال نوتنغ هيل"
 2توقيتات اتصال جديدة بخط المساعدة
للصليب األحمر
 2خدمات زائرة في The Curve
 3دعم ليلي في "بيسالين ستوديوز"
 3جلسات عامة مفتوحة لتوفير معلومات
عن التحقيقات العامة
 3نصائح للصحة العامة
 3المزيد من الدعم العاطفي
 4آخر أخبار جهود التسكين
 4لقاءات صباحية للسيدات حول فنجان
قهوة في المنار

ت ُعقد الجلسات يوميا ً في األماكن التالية:
• أيام االثنين ،من  3إلى  5مسا ًء في "هارو
كلوب"187 Freston Road, W10 :
6TH

• أيام الجمعة ،من  2إلى  4مسا ًء في مركز
الجراث الثقافي اإلتسالمي244 :
Acklam Road, W10 5YG

• أيام الثالثاء ،من  3إلى  7مسا ًء في
"كليمنت جيمس تسنجر"95 Sirdar :
Road, W11 4EQ

• أيام السبت ،من  4إلى  7:30مسا ًء في
"ماكسيال كومينجي تسبيس"4 Maxilla :
Walk, W10 6NQ

• أيام األربعاء ،من  4إلى  7:30مسا ًء في
"كينغسجون لياير تسنجر"Silchester :
Road, W10 6EX

• أيام األحد ،من  4إلى  7:30مسا ًء في
"وتست واي تسبورتس تسنجر"1 :
Crowthorne Road, W10 6RP

• أيام الخميس ،من  4إلى  7:30مسا ًء في
كنيسة "التيمار كومينجي"116 :
Bramley Road, W10 6SU

يمكن االطالع على المزيد من المعلومات عن هذه العيادات على الرابط الجالي:
www.cnwl.nhs.uk/wp-content/uploads/Grenfell-flyer.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------ولمزيد من المعلومات ،يمكن لألهالي االتصال على مدار اليوم بالرقم ،0800 0234 650 :أو
عبر المراتسلة عن طريق البريد االلكجروني.cnw-tr.spa@nhs.net :
1

ما هو الغرض من هذه النشرة؟
هذا هو اإلصدار الثالث واألربعون من
النشرة اإلخبارية "لفريق االتسجاابة المعني
بحريق غرينفيل" .نحن نريد أن ناعلك
مواكبا ً ألحدث المعلومات وخدمات
المساعدة المجاحة.
يرجى العلم أن نشرة األخبار مجاحة
باللغات العربية والفارتسية .وللحصول على
آخر المعلومات ،يرجى مجابعجنا على
تويجر ،@grenfellsupport :وعلى
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 اآلباء في
الماجمع المحلي للجرفيه عن األطفال والشباب خالل العطالت الصيفية.

برنامج "هيا نلعب كرة قدم"

برنامج صيفي مجاني

تقدم كل من ( QPRفريق معني بجقييم
السلوك النوعي لألفراد) ،ومركز "وتست
واي الرياضي" وغيرهم من المنظمات
المحلية برناماا ً ماانيا ً للعب كرة القدم لمن
يرغب من أطفال الحي من تسن  4إلى 18
تسنة.

يشجمل البرنامج الصيفي لمؤتسسة نوفا
االججماعية على الكثير من األنشطة الجرفيهية
الجي يمكن لآلباء واألبناء االتسجمجاع بها.
ويجضمن برنامج هذا األتسبوع زيارات تفاعلية
لكل من مجحف فيكجوريا وألبرت ()V & A
و"ديزاين ميوزيمز" (مجحف الجصميمات)،
وورش عمل فنية ،وفصول محادثة في اللغة
اإلنكليزية وورش عمل للكجابة اإلبداعية.

تقام المباريات من االثنين إلى الامعة ،من
الساعة  10صباحا ً إلى  4مسا ًء في مركز
"وتست واي الرياضي" ،ويشرف على
البرنامج موظفون مؤهلون ومجخصصون من
( DBSفريق تحفيز القدرات).

كما تسيكون هناك أيضا ً رحلة إلى "تساوثند-
أون-تسي" يوم الخميس  31أغسطس .وتسوف
يجم اإلعالن عن تفاصيل الحاز وأتسلوبه
قريباً.
----------------------------------------

الصيف في المدينة

يمكن االطالع على المزيد من خالل زيارة
الموقع االلكجروني:
 ،www.novanew.org.ukأو االتصال
بالرقم ،020 8960 2488 :أو البريد
اإللكجرونيadmin@novanew.org.uk:

هناك مئات من األحداث واألنشطة الجي تُعقد
لألطفال والشباب وأتسرهم خالل هذا الصيف
في مناطق مخجلفة وتسط لندن.
------------------------------------يمكنك الحصول على نشرة من األماكن
المنجشرة عبر المقاطعة أو زيارة الموقع:
www.mysummerinthecity.org.uk

برنامج األنشطة الصيفية

رحالت مجانية للعائالت إلى
كورنوال

يجعاون "مركز وتست واي تسبورتس" مع
( ACAVAجمعية الجنمية الثقافية من خالل
الفن المرئي) و Everyone Activeلجقديم
برنامج من األنشطة الماانية ألطفال وشباب
أهالي الحي خالل اإلجازات الصيفية.

تقدم ""Cornwall Hugs Grenfell
رحالت ماانية في العطالت واإلجازات إلى
"كورنوال" .جاري إتاحة المزيد من
الرحالت ،ويمكن للعائالت الجسايل فيها عبر
اإلنجرنت خالل األشهر المقبلة.

يمكن للشباب حجى  12تسنة االتسجمجاع
باألنشطة الرياضية والفنون والحرف اليدوية
ومغامرات الحياة البرية وبرامج األلعاب
المخجلفة .كما يجوفر أيضا دور حضانة
ومركز لآلباء واألمهات.

يمكن لألهالي تسايل رغباتهم عبر الرابط
االلكجروني:
www.cornwallhugsgrenfell.org

---------------------------------------يمكن لألهالي االطالع على المزيد عن
األنشطة المجاحة على الرابط:
www.westway.org/SummerFun

دعم نفسي أثناء فعاليات
"كرنفال نوتنغ هيل"
تم تقديم دعم نفسي ونصائح طبية ألكثر
من  700من األهالي المجضررين من
حريق "برج غرينفيل" أثناء فعاليات
"كرنفال نوتنغ هيل" .شارك في تقديم
هذا الدعم أكثر من  70عضوا ً من فرق
العمل الطبية ،وقد توفر الممرضين
والمجخصصين للجحدث مع األهالي
ومساعدة من يحجاج إلى دعم منهم خالل
فجرة عطلة نهاية األتسبوع.
------------------------------------كما يُجاح المزيد من الدعم النفسي من
خالل االتصال على مدار اليوم على
الرقم ، 0800 0234 650:أو زيارة
الموقع االلكجروني:
www.cnwl.nhs.uk/news/
grenfell-emotionalwellbeingsuppor

توقيتات اتصال جديدة بخط
المساعدة للصليب األحمر
نظرا ً النخفاض معدل المكالمات الهاتفية
الواردة على خط المساعدة للصليب
األحمر بشكل ملحوظ منذ حريق "برج
غرينفيل" ،تقرر وقف اتسجخدام خط
الدعم.
يمكن لألهالي المجضررين من الحريق
وفي حاجة فعلية إلى الدعم ،االتصال
على الرقم 020 7745 6414:أو
الجواصل على البريد االلكجروني:
careforgrenfell@rbkc.gov.uk
علما ً بأن الخط مفجوح من
االثنين إلى الامعة ،من الساعة  9صباحا ً
وحجى  5مسا ًء.

خدمات زائرة في The Curve
تجولى خدمات الصحة الوطنية ( )NHSتقديم خدمات زائرة في مركز الخدمة الماجمعية ( )The Curveفي العنوان:
 ،4 Bard Road, W10 6TPمن الساعة  10صباحا ً وحجى  8مسا ًء يوميا ً لمساعدة األهالي الراغبين في الجحدث إلى
مجخصصين حول دعم الصحة النفسية.
كما تقوم خدمات الصحة الوطنية أيضا ً ( )NHSبزيارة األهالي في منازلهم وفي فنادق اإلقامة المؤقجة .إذا كان يساورك أنت أو
أي شخص تعرفه بعض القلق بشأن الصحة العاطفية ،يمكنك االتصال على مدار اليوم على الرقم.0800 0234 650 :
2
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دعم طوال الليل في "بيسالين
ستوديوز"
يدعو "بيسالين تسجوديوز" ( Baseline
 )Studiosاألهالي المجضررين من
حريق "برج غرينفيل" ممن يشعرون
باالكجئاب أو القلق أو يادون صعوبة في
النوم الحضور إلى مقر "بيسالين
تسجوديوز" فيWhitchurch Road, :
 ،W11 4ATمن الساعة  8مسا ًء حجى
 3صباحا ً أيام االثنين والثالثاء واألربعاء
لالتسجرخاء وتناول فناان شاي والجحدث
مع شخص ما.
جاري عقد جلسات ماانية مفجوحة باللغة
اإلنكليزية ،ومع ذلك ،يمكن المعاونة في
الجرجمة إلى ماموعة من اللغات
األخرى بما فيها العربية واألردية
والصومالية والفارتسية واأللبانية والهندية
والبناابية والصربية الكرواتية.
------------------------------------لمزيد من المعلومات حول الدعم الليلي،
يرجى االتصال على الرقم:
 ،07397 871 877أو عن طريق
المراتسلة بالبريد االلكجروني:
info@totalfamilycoaching.co.uk

نصائح متعلقة بالصحة العامة
تنشر  PHEتقارير أتسبوعية على شبكة
اإلنجرنت عن نوعية الهواء ،تجضمن تلك
الجقارير بيانات عن المناطق المحيطة
بموقع برج غرينفيل .تظهر هذه الجقارير
اتسجمرار درجة تلوث الهواء حول
مسجوياتها المنخفضة .يمكن االطالع على
أحدث هذه الجقارير (الذي تم إصداره
بجاريخ  24أغسطس) ،فضالً عن نصائح
أخرى خاصة الصحة العامة من الموقع
االلكجروني:
www.gov.uk/government/ne
ws/public-health-advicefollowingthe-grenfell-towerfire

3
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جلسات عامة مفتوحة لتوفير معلومات بشأن التحقيق العام
تقرر دعوة العائالت وأعضاء مامع "النكسجر وتست" السكني المجضررين من حريق "برج
غرينفيل" لحضور جلسجين مفجوحجين عامجين لمقابلة أعضاء فريق لانة الجحقيق للجحدث عن
أتسلوب تسير الجحقيقات ،واإلجابة على تساؤالت األهالي .يمكن لألهالي اصطحاب مجرجمين
معهم أو يمكن الجنسيق التسجقدام مجرجم لمساعدتهم .تعقد الالسات في الجوقيجات الجالية:
•

االثنين  4سبتمبر ،من الساعة  12ظهرا ً وحجى  4مسا ًء ،بمقر كنيسة "كرايست تشيرش
كينغسجنون" ،في.Victoria Road, W8 5RQ :

•

االثنين  4سبتمبر ،من الساعة  5مسا ًء وحجى  9مسا ًء ،بمقر "كليمنت جيمس تسنجر" في:
95 Sirdar Road, W11 4EQ

في حالة تعذر الحضور ،ولكن هناك رغبة في الجحدث مع أعضاء الفريق بشأن الجحقيقات
الاارية ،يمكن ترتيب إجراء محادثة هاتفية أو مقابلة شخصية في وقت الحق.
-------------------------------------------------------------------------------------لمزيد من المعلومات ،يمكن االتصال من الساعدة  9صباحا ً وحجى  5:30مسا ًء ،من االثنين
إلى الامعة على األرقام 020 7947 7837 :أو  ،0800 121 4282أو الجواصل عبر البريد
االلكجروني.contact@grenfelltowerinquiry.org.uk :

المزيد من الدعم العاطفي
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 ،يمكنك االتصال على
خط الدعم لـ  NHSمدار الساعة0800 :
 ،0234 650أو بالبريد االلكجروني:
 .cnw-tr.spa@nhs.netويرجى
إخطار مجلقي المكالمة بأن اتصالك بسبب
حريق "برج غرينفيل".
• كما يمكن للكبار والصغار أيضا االتصال
بخط المساعدة المااني الخاص بأهل
الخير (السامريون) على رقم.116 123 :
علما ً بأن الخط مفجوح طوال اليوم.
• يمكن للشباب تحت تسن  25تسنة االتصال
بخط الطفل في أي وقت على0800 11 :
 ،11والجحدث وجها ً لوجه مع اخجصاصي
مهني و ُمد َّرب في أي وقت ،تسواء ليالً أو
نهاراً.
• تقدم ( CALMحملة ضد الحياة البائسة)
الدعم للرجال ،من خالل االتصال من 5
مسا ًء إلى  12منجصف الليل على الرقم:
 0808 802 58 58أو زيارة الموقع:
www.thecalmzone.net

دعم األطفال المعاقين والذين
يعانون من صعوبات في التعلم
• تقدم ماموعة ” “Full of Lifeفي
كنسينغجون وتشلسي (ماموعة خاصة
يديرها آباء وأهالي األطفال المعوقين)
--------------------------------------ولمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة:
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 الضغوط بعد
حادث كبير.
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ما هي المساعدات المقدمة؟

آخر أخبار جهود التسكين

على من يرغب في الجحدث إلى الشرطة
بشأن الجحقيقات الاارية في حادث الحريق،
المبادرة باالتصال بشرطة العاصمة على
الرقم.0800 032 4539 :

تظل أولوية العمل المطلقة لنا هي إيااد حلول لإلتسكان تنال رضا جميع من تضرر
تضررا ً مباشراً بحريق "برج غرينفيل" ،ونحن نعمل بكل جد واججهاد لجحقيق ذلك.

جهات اتصال أخرى هامة
مساعدة في حاالت الوفاة:
اتصل بخط المساعدة المااني على مدار
 24تساعة 0808 808 1677 :أو
بالبريد على:
.helpline@cruse.org.uk
استخراج بدل فاقد لجوازات السفر
البريطانية ،والتأشيرات أو اإلجابة على
االستفسارات المتعلقة بالهجرة:
اتصل بخط المساعدة0300 222 :
 .0000والخط مفجوح طوال اليوم.

نوعية الهواء والتعرض للدخان:
إن كان لديك أي مخاوف بشأن أي
أعراض صحية ،يرجى مراجعة الطبيب
أو االتصال بالرقم.NHS 111 :

دعم اإلسكان
إن كان لديك أي اتسجفسار بشأن الجسكين،
أو كنت في حاجة إلى معرفة المسؤول عن
الجسكين الخاص بك ،يرجى االتصال على
األرقام ،0800 137 111 :أو
.020 7361 3008

جاري تقديم عروض لإلقامة المؤقجة للمجضررين يومياً ،ولكننا ندرك المخاوف الجي
تساور األتسر تااه اإلجراءات المجبعة ،وصعوبة الموافقة المجعالة على فكرة قبول
مسكن مؤقت .تم حجى اآلن تقديم  179عرضا ً لإلتسكان ،وتمت الموافقة على 60
عرضا ً منها ،واالنجهاء من تسكين  27أتسرة.
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
 12شهراً.
 في بعض الحاالت ،ومع رغبة
بعض 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 :

دعم الضحايا:
اتصل على مدار اليوم بالرقم0808 :
 1689 111للحصول على دعم مادي أو
معنوي ،أو زيارة الموقع االلكجروني:
.victimsupport.gov.uk
كما يمكنك أيضا ً الحصول على دعم
صحي بدني ونفسي في "مركز مساعدة
غرينفيل" .وللمزيد من المعلومات ،يمكن
االتصال على الرقم. 07712 231 133 :
لمجابعة آخر األخبار والجطورات بانجظام،
يرجى مجابعجنا على توتير:
 ،@grenfellsupportأو الفيسبوك:
،facebook.com/grenfellsupport
أو زيارة الموقع الجالي:
www.grenfellresponse.org.uk
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لقاءات صباحية للسيدات حول فنجان قهوة في المنار
يمكن للسيدات الالئي تضررن من حريق "برج غرينفيل" الحضور في الفجرة
الصباحية لجناول فناان قهوة في جلسات ماانية بهدف الجامع والجحدث تسويا ً،
وتقديم الدعم والجعرف على أشخاص جدد .تُعقد الالسات كل يوم خميس من الساعة
 10صباحا إلى  12ظهرا ،ويجم تقديم المرطبات مااناً ،كما يجوفر دور حضانة
لألطفال.
تشكل تلك االجتماعات الصباحية حول فنجان القهوة جزءا من سلسلة جلسات اإلرشاد
المفتوحة التي يشرف على إدارتها "المنار" (مركز التراث الثقافي اإلسالمي) بغية
حصول األهالي على الدعم من خالل التحدث مع بعضهم البعض وتحت إشراف مهنيين

مدربين.
---------------------------------------------------------------------------وللحصول على المزيد من المعلومات ،يمكن لألهالي المراسلة عن طريق البريد
االلكتروني info@mche.ort.uk :أو االتصال برقم.020 8964 1496 :

