غرينفيل
أخبار االستجابة
تحدث إلى إليزابيث كامبل ،رئيسة مجلس كنسينغتون وتشيلسي
في The Curve
في أعقاب الالسة العامة الجي عُقدت يوم األرةعاء ،تسوف تسجضيف إليزاةيث جلسجين إضافيجين
في  The Curveللجحدث مع األهالي وأعضاء الماجمع المحلي على أتساس مواعيد محددة
مسبقا ً فقط .تُعقد هاتين الالسجين في الجوقيجات الجالية:
•

السبت  30سبتمبر 1:30 ،ظهرا ً إلى  4:30عصرا ً

•

األربعاء  4أكتوبر 3:30 ،عصرا ً إلى  7:30مسا ًء

-------------------------------------------------------------------------------لحاز ميعاد في أي يوم ،يرجى الجواصل عبر البريد الكجروني:
theleader@rbkc.gov.uk

نوعية الهواء – نصائح للصحة العامة
توالي خدمات الصحة الوطنية " "PHEنشر تقارير أتسبوعية على اإلنجرنت عن نوعية الهواء،
والجي تجضمن ةيانات عن المناطق المحيطة ةموقع "ةرج غرينفيل" .تشير هذه الجقارير إلى
اتسجمرار انخفاض مسجوى درجة تلوث الهواء .تم نشر أحدث الجقارير في  21تسبجمبر.
صرحت د .ديبورا توربيت ،مديرة الحماية الصحية في خدمات الصحة الوطنية في لندن بأن
الخطر على صحة األهالي من تلوث الهواء حول موقع "ةرج غرينفيل" ال يزال منخفضا .ولم
يجم اكجشاف أي أتسبسجوس ،كما أن مسجويات الاسيمات العالقة ال تزال منخفضة ،وتشير نجائج
مراقبة الدي أوكسينات ،والفورانات ،وثنائي الفينيل مجعدد الكلور (،)PCBs
والهيدروكرةونات الهيدروجينية ( )PAHsإلى تساوي مسجوياتها مع المسجويات ال ُمسالة في
لندن من قبل.
-------------------------------------------------------------------------------------يمكن االطالع على تقارير نوعية الهواء على شبكة اإلنجرنت ،فضالً عن نصائح أخرى خاصة
ةالصحة العامة من الموقع االلكجرونيwww.gov.uk/government/news/public- :
health-advice-followingthe-grenfell-tower-fire
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دعم ُمقدم من خدمات الصحة الوطنية  NHSيوم االثنين 2
أكتوبر

ما هو الغرض من هذه النشرة؟

تقوم خدمات الصحة الوطنية في ماجمعك المحلي ةجنظيم مناتسبة لصالح منطقة شمال
كنسينغجون لجوفير مساحة آمنة ،ومحمية لجقديم وتلقي الدعم ،والمعلومات واإلرشاد إلى
الخدمات المحلية.

هذا هو اإلصدار الثالث والخمسون من النشرة
اإلخبارية "لفريق االتسجااةة المعني ةحريق
غرينفيل".

تسيجم تقديم وجبات تساخنة ومشروةات ،فضالً عن جلسات تدليك للرأس وتمارين لجنظيم الجنفس.

يرجى العلم أن نشرة األخبار مجاحة ةاللغات
العرةية والفارتسية .وللحصول على آخر
المعلومات ،يرجى مجاةعجنا على تويجر:
 ،@grenfellsupportوعلى الفيسبوك:
 facebook.com/grenfellsupportأو
زيارة:
.www.grenfellresponse.org.uk

وتسوف تشهد فعاليات هذا اليوم أيضا ً تواجد منظمات أخرى من منظمات الماجمع المحلي
للجدليل على توفر دعم لجحقيق الرفاه العاطفي والبدني.
تسيعقد هذا الحدث في كنيسة "نوتينغ هيل ميثوديست" 240 ،النكسجر رود ،لندن W11 4AH
يوم االثنين  2أكجوةر من  3:30مسا ًء وحجى 6:00مسا ًء.
-------------------------------------------------------------------------------------لمزيد من المعلومات ،يرجى الجواصل عبر البريد االلكجروني:
Grenfell.response@nhs.net
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أخبار االستجابة لحريق غرينفيل

دعم نفسي للتالميذ

"ماكميالن كوفي مورنينج" ()Macmillan Coffee Morning

يجوفر دعم للصحة النفسية للشباب
المجضررين من مأتساة "ةرج
غرينفيل" العائدين إلى المدارس.

يسجضيف " The Curveماكميالن كوفي مورنينج" يوم الامعة  29تسبجمبر  2017من الساعة
العاشرة صباحا ً إلى الساعة الواحدة ظهراً.

تسيسجمر مديرو المدارس في إدارة
اججماعات مع اآلةاء وتقديم الدعم
الجخصصي والمشورة للطالب،
فضال عن توفير موارد دعم أخرى
للمدارس.
تجعاون المؤتسسة الخيرية لدعم
الصحة النفسية ألطفال المدارس
( )Place2Beمع المدارس المحلية
الجي طلبت ةعض المشورة
اإلضافية ،وتسوف ت ُ َّوفر دعما ً وجها ً
لوجه للطالب ،والمعلمين واألتسر
عند عودة الجالميذ إلى المدرتسة.
كما تجوفر خدمة االتسجشارة
اإللكجرونية عبر اإلنجرنت،
 ،Kooth.comلجقديم المزيد من
الدعم للجالميذ المجضررين من
المأتساة.
--------------------------------يجوفر مزيد من الدعم من خالل
ةرنامج "الفحص والعالج"
 Screen and Treatالذي تشرف
عليه خدمات الصحة الوطنية
 .NHSويمكن االتسجفادة من هذا
البرنامج من خالل االتصال على
رقم.0800 0234 650 :

مشورة ودعم قانوني
تقدم نقاةة المحامين معلومات مفيدة
ألي شخص مجضرر ويحجاج إلى
مساعدة في المسائل القانونية مثل
اخجيار محام أو تغييره ،وفي مسائل
اإلتسكان ،والهارة ،والوصايا
وإثبات صحجها أو اإلعانات.
--------------------------------يمكنك معرفة المزيد على االنجرنت
على العنوان الجالي:
www.lawsociety.org.uk/
for-the-public/gettingexperthelp/grenfell
2

والاميع مدعوون .لماذا ال تحضر وتسجمع ةفناان قهوة وشريحة من الكعك؟!

حفل موسيقى لـ ( )Dustyلجمع التبرعات لصالح غرينفيل
تقرر دعوة األهالي للحضور إلى "حانة ةولجون" في العنوان326 Earl’s Court Road, SW5 :
 ،9BQيوم السبت  14أكجوةر من الساعة  8مسا ًء واالتسجمجاع ةاألغاني المقدمة من "داتسجي تسبرنافيلد"
كجلبية للنداءات الداعية إلى المساعدة في مأتساة "ةرج غرينفيل".
هناك قاعة تسمح ةالوقوف ،وةها عدد محدود من الموائد المجاحة للحاز لهذه األمسية ،وتسوف تُوجه كافة
اإليرادات والجبرعات إلى صندوق "ةرج غرينفيل" الجاةع لمؤتسسة كنسينغجون وتشلسي لمساعدة
المجضررين تضررا ً مباشرا ً والماجمع المحلي.
-------------------------------------------- --------------------------------------------------يمكن لألهالي الحضور واالتسجمجاع ةالموتسيقى ،أو في حالة الرغبة في حاز مائدة ،أو لمعرفة المزيد عن
هذه األمسية ،يمكن الجواصل عبر البريد االلكجروني dustyforgrenfell@gmail.com :أو زيارة:
www.eventbrite.com/dusty-for-grenfell

دعم للعائالت من "أصدقاء األسرة"
تقدم جمعية "أصدقاء األتسرة" الدعم العملي والعاطفي المااني لألتسر المجضررة من مأتساة "غرينفيل".
تسيجم تخصيص أحد المجطوعين من الموثوق ةهم ،وال ُمدَّرةين تدريبا ً جيداً ،ومن الذين تجناتسب قدراتهم
وأوضاعهم مع احجياجات األتسر المخجلفة ،لجقديم دعم تحت إشراف طوال ثالثة أشهر في منزل األتسرة.
يقدم البرنامج تساعجين من الدعم أتسبوعياً ،ويشمل:
إرشاد وتوجيه األطفال والشباب
مساعدة األطفال والشباب الذين تجراوح أعمارهم ما ةين  5و 16تسنة لالتسجمجاع ةأوقاتهم ،واالنطالق في
ص ّمم خصيصا ً
نزهات خارجية ،والحصول على دعم أكاديمي واتسجكشاف هوايات جديدة في ةرنامج ُم َ
للوفاء ةاالحجياجات الخاصة .ويمكن للمجطوع أيضا تقديم المساعدة لآلةاء واألمهات وتوجيههم لكيفية
الحصول على مزيد من الدعم إذا لزم األمر.
مصادقة الوالدين
يمكن آلةاء األطفال في المرحلة العمرية حجى  16تسنة الحصول على الدعم عند االنجقال إلى مسكن جديد،
وفي إنهاء اإلجراءات الورقية ،وعند تقديم طلبات الحصول على اإلعانات أو توجيههم لكيفية الحصول
على مزيد من الدعم إذا لزم األمر .يمكن للمجطوع أيضا تقديم الدعم في األمور المجعلقة ةاألةوة واألمومة
ومرافقة األتسرة خالل الجنزه في األماكن الخارجية.
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------يمكن لألهالي االطالع على مزيد من المعلومات من الراةطwww.familyfriends.uk.com :
أو عبر البريد االلكجروني info@familyfriends.uk.com :أو االتصال على الرقم:
.020 8960 9099

دعم طوال الليل في "بيسالين ستوديوز"
يسجمر عقد جلسات الدعم العاطفي طوال الليل في "ةيسالين تسجوديوز" ( )Baseline Studiosأيام
الخميس والامعة والسبت من الساعة  8مسا ًء وحجى  3صباحاً.
تسيجوفر فريق من الممارتسين مجعددي اللغات ،ومن ذوي المهارات العالية لجقديم الدعم في جلسات فردية،
وجها ً لوجه ،مع المحافظة على السرية لألهالي ممن يعانون من عدم القدرة على النوم أو ممن هم في
حاجة إلى الجحدث إلى شخص ما.

-------------------------------------------------------------------------------------------لمزيد من المعلومات ،يمكنك االتصال على الرقم ،020 8969 5554 :أو عن طريق المراتسلة
ةالبريد االلكجرونيinfo@totalfamilycoaching.co.uk :

أخبار االستجابة لحريق غرينفيل

عيادات متنقلة لدعم الصحة
النفسية
تقدم خدمات الصحة الوطنية ()NHS
عيادات يومية مجنقلة للعائالت واألطفال ،على
مدار األتسبوع ،كي يجمكن األهالي من الجحدث
إلى اخجصاصيين ةشأن شواغلهم الصحية
وتسبل دعم الصحة النفسية .تقدم جميع هذه
الخدمات ماانا ً مع المحافظة على أتسرار
األهالي المسجفيدين.
تعقد الجلسات يوميا ً في األماكن التالية:
• أيام االثنين ،من  3إلى  5مسا ًء في
"هارو كلوب"187 Freston :
Road, W10 6TH
• أيام الثالثاء ،من  3إلى  7مسا ًء في
"كليمنت جيمس تسنجر"95 Sirdar :
Road, W11 4EQ
• أيام األربعاء ،من  4إلى  7:30مسا ًء في
"كنسينغجون لياير تسنجر":
Silchester Road, W10 6EX
أيام الخميس ،من  4إلى  7:30مسا ًء
في كنيسة "التيمار كومينجي"116 :
Bramley Road, W10 6SU
• أيام الجمعة ،من  2إلى  4مسا ًء في
مركز الجراث الثقافي اإلتسالمي244 :
Acklam Road, W10 5YG
• أيام السبت ،من  4إلى  7:30مسا ًء في
"ماكسيال كومينجي تسبيس"4 :
Maxilla Walk, W10 6NQ
• أيام األحد ،من  4إلى  7:30مسا ًء في
"وتست واي تسبورتس تسنجر"1 :
Crowthorne Road, W10 6RP
يمكن االطالع على المزيد من المعلومات عن
هذه العيادات على الراةط الجالي:
www.cnwl.nhs.uk/wpcontent/uploads/Grenfellflyer.pdf
-----------------------------------------ولمزيد من المعلومات ،يمكن لألهالي
االتصال على مدار اليوم على الرقم:
 ،0800 0234 650أو عبر المراتسلة عن
طريق البريد االلكجروني:
.cnw-tr.spa@nhs.net
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المزيد من الدعم العاطفي
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 ،يمكنك االتصال على خط
الدعم لـ  NHSعلى مدار الساعة0800 :
 ،0234 650أو ةالبريد االلكجروني:
 .cnw-tr.spa@nhs.netويرجى إخطار
مجلقي المكالمة ةأن اتصالك ةسبب حريق
"ةرج غرينفيل".
• كما يمكن للكبار والصغار أيضا االتصال
ةخط المساعدة المااني الخاص ةأهل الخير
(السامريون) على رقم .116 123 :علما ً ةأن
الخط مفجوح طوال اليوم.

اإللكجرونيwww.thecalmzone.net :

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.
--------------------------------------ولمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة:
www.fulloflifekc.com

• يمكن للشباب تحت تسن  25تسنة االتصال
ةخط الطفل في أي وقت على الرقم:
 ،0800 11 11والجحدث وجها ً لوجه مع
اخجصاصي مهني و ُمدَّرب في أي وقت،
تسواء ليالً أو نهاراً.

• يوفر موقع  Kooth.comخدمة ماانية عبر
االنجرنت للشباب الذين تجراوح أعمارهم ما
ةين 19-11تسنة.

• 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

كما يوفر موقع  NHSGo.ukمعلومات
صحية للشباب دون تسن  25تسنة ،من ةينها
المشورة ةشأن الجعامل مع الضغوط ةعد حادث
كبير.

خدمات للشباب عبر االنترنت

السير مارتن مور-بيك يفتح تحقيقات "برج غرينفيل"
افججح السير مارتن مور-ةيك ،رئيس لانة الجحقيق في حريق "ةرج غرينفيل" ،الجحقيقات
العامة رتسميا ً يوم الخميس  14تسبجمبر .وتسينظر الجحقيق في الظروف المحيطة الجي أدت
إلى اندالع الحريق في "ةرج غرينفيل" للجوصل إلى الحقائق ،ووضع توصيات ةشأن كيفية
منع تكرار حدوث مأتساة مماثلة من جديد.
• الحصول على جميع الوثائق ذات
وستتضمن األدلة التي سيتم جمعها:
الصلة من أي مصدر.
• دراتسة تقارير الشرطة ،وفرق
• االتصال ةأي شخص قد يكون لديه
اإلطفاء وخبراء السالمة وأي تقارير
معلومات ذات صلة لإلدالء ةها،
أخرى مرتبطة.
وةمن يمكن اتسجدعاؤهم ةصفة شهود.
يستطيع األهالي الذين تضرروا من الحريق المشاركة في التحقيق ،وفي حالة اعتقاد أي من
األهالي بأن لديهم وثائق أو معلومات ذات صلة ،فيجب عليهم التأكد من االحتفاظ بهذه الوثائق
وتسليمها إلى لجنة التحقيق .سوف يتم اإلعالن عن إجراءات تسليم األدلة على الموقع
االلكتروني للجنة الجحقيق في المسجقبل القريب.
---------------------------------------------------------------------------------يمكن لألهالي معرفة المزيد عن التحقيق وتحميل هذه الوثائق من الموقع االلكتروني:
www.grenfelltowerinquiry.org.uk
كما يمكن لألهالي أيضا ً االتصال ةفريق الجحقيق لجقديم األدلة ومعرفة المزيد من
المعلومات ةالبريد االلكجروني ،contact@grenfelltowerinquiry.org.uk :أو
االتصال من االثنين إلى الامعة من  9ص إلى  5:30مسا ًء على.020 7947 7837 :
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أخبار االستجابة لحريق غرينفيل
ما هي المساعدات المقدمة؟

آخر أخبار جهود التسكين

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

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،
ومع ذلك فنحن نحرص على العمل في معدل من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفس
كل أتسرة وعائلة.

جهات اتصال أخرى هامة

حجى اآلن ،تم تقديم  173عرضا ً لإلتسكان المؤقت ،وتمت الموافقة على  53عرضا ً
منها ،واالنجهاء من تسكين  29أتسرة .وةاإلضافة إلى هذا ،تم تقديم  64عرضا ً
لإلقامة الدائمة من ضمن هذه العروض ،وتمت الموافقة على  53عرضا ً لإلتسكان
الدائم من قبل أتسر األهالي.

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 المساعدة0300 222 :
 .0000والخط مفجوح طوال اليوم.

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

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".

دعم اإلسكان

 الجمجع ةحيازة آمنة مدى الحياة.

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

 لن يُابر أي من األهالي على اإلقامة
في مسكن مؤقت لفجرة زمنية طويلة.

دعم الضحايا:
اتصل على مدار اليوم ةالرقم0808 :
 1689 111للحصول على دعم مادي أو
معنوي ،أو زيارة الموقع االلكجروني:
.victimsupport.gov.uk
كما يمكنك أيضا ً الحصول على دعم
صحي ةدني ونفسي في "مركز مساعدة
غرينفيل" .وللمزيد من المعلومات ،يمكن
االتصال على الرقم.07712 231 133 :
لمجاةعة آخر األخبار والجطورات ةانجظام،
يرجى مجاةعجنا على توتير:
 ،@grenfellsupportأو الفيسبوك:
،facebook.com/grenfellsupport
أو زيارة الموقع الجالي:
www.grenfellresponse.org.uk
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 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 :

تشكيل فريق "االهتمام بغرينفيل" لدعم األهالي
تم تشكيل فريق "االهجمام ةغرينفيل" ةغرض الجواصل مع أي من األهالي
المجضررين من حريق "ةرج غرينفيل" ممن يشعرون ةأن شكواهم أو طلباتهم لم
يجم الرد عليها ةشكل كامل.
إذا كان لدى األهالي أي أتسئلة أو شكاوى ،ويشعرون ةأنه لم يجم االهجمام ةها على
النحو الواجب ،يرجى االتصال على رقم 020 7745 6414 :من الساعة  9صباحا ً
إلى  5مسا ًء ،من االثنين إلى الامعة ،أو ةالبريد االلكجروني:
.careforgrenfell@rbkc.gov.uk
في حالة اتصال األهالي خارج تساعات العمل ،يمكنهم ترك أتسمائهم وةيانات
االتصال ،وتسوف يجولى أحد أعضاء الفريق الرد عليهم في أقرب وقت ممكن.
في حالة الرغبة في الجحدث إلى شخص ما في موضوع عاجل ةشأن السكن أو
الحاجة إلى الجواصل مع الخدمات االججماعية ،فيمكن االتصال على خط اإلتسكان:
 ،020 7361 3008أو خط الخدمات االججماعية على الرقم.020 7361 3013:

