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 ؟من هذه النشرة الغرضما هو 

 من الواحد واألربعونهذا هو اإلصدار 

تسجاابة االالنشرة اإلخبارية "لفريق 

 .غرينفيل"المعني بحريق 

يرجى العلم أن نشرة األخبار مجاحة 

 وللحصول. العربية والفارتسيةباللغات 

يرجى مجابعجنا  على آخر المعلومات،

، grenfellsupport@على تويجر: 

وعلى الفيسبوك: 

facebook.com/grenfellsupport وأ 

: زيارة

www.grenfellresponse.org.uk. 

 

 في هذا اإلصدار

ألهالي "برج غرينفيل"  Game4Grenfell#لمباراة تذاكر 

 و"غرينفيل ووك"

 اجتماع جماهيري غدا  في المنار، مركز التراث الثقافي اإلسالمي

مساًء  6أغسطس، من الساعة  23االججماع الاماهيري القادم غداً، األربعاء  تَسيُعقد

 مساًء في المنار، مركز الجراث الثقافي اإلتسالمي، في العنوان الجالي: 7:30إلى 

244 Acklan Road, W10 5YG . 

 يهدف هذا االججماع إلى:

 الجعريف بأفراد فريق الشرطة المحلية •

الوقوف على آخر الجطورات الخاصة بالجوجيه، وتحديث المعلومات والدعم   •

 المجاح لألهالي.

يمكن لمن شاء من األهالي المشاركة في هذه االججماعات؛ ولذا، يرجى المبادرة 

أو دعوة األهالي من مساكن "النكسجر وتست" ممن تعجقد في  بالحضورواالهجمام 

 رغبجهم في الحضور.

--------------------------------------------------------------------------- 

 لالطالع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.grenfellresponse.org.uk 
 

مباراة خيرية في كرة القدم، تقرر إقامة 

Game4Grenfell#the،  2يوم السبت 

تسبجمبر في اتسجاد "لوفجس روود" ملعب 

نادي كوينز بارك رينارز إلظهار 

الجضامن وجمع أموال لألهالي 

 المجضررين من حريق "برج غرينفيل".

تسجقام المباراة بين فريق من قدامي 

الالعبين المحجرفين وفريق من المشاهير. 

يسجضيف المباراة كل من نادي كوينز 

المؤتسسة الخيرية  QPRبارك رينارز و

الماجمعية في شراكة مع "كولومبيا 

 "جروب إنجرتانمت توتست" ريكوردز" و

(Toast Entertainment Group). 

كما يدعو نادي "كوينز بارك رينارز" 

وأهالي "برج غرينفيل"  عائالتأيضاً 

نازلهم و"غرينفيل ووك" الذين فقدوا م

 .للحضور ضيوفاً للمباراةفي الحريق 

ويمكن لألهالي الحصول على تذكرة 

 بإرتسال بريد الكجروني على:

leone.buncombe@rpt.org.uk ،

 020أو االتصال على رقم الهاتف: 

، وتسوف تجولى مؤتسسة 2928 7229

 "رجبي بورتوبيللو" تسليم الجذاكر.

كما تسيجم توزيع تذاكر ماانية أيضاً 

كاوائز من خالل تسحب عشوائي. 

وللمشاركة في هذا السحب، يجعين 

مع ما يثبت  The Curveالحضور إلى 

يس مجأخراً عن يوم مكان اإلقامة ل

 أغسطس.  23األربعاء 

 25سوف يُجرى السحب يوم الجمعة 

أغسطس، وسيُخطر الفائزون اعتباراً من يوم 
أغسطس. وتُسلم التذاكر للفائزين  26السبت 

 29الثالثاء من األهالي اعتباراً من يوم 

 أغسطس.

------------------------------------- 

 مزيد من يمكن لألهالي االطالع على

، أو بالدخول The Curveالمعلومات في 

 www.game4grenfell.com على:
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أنشطة لألطفال والشباب هذا 

  الصيف

هناك ماموعة من األنشطة الجي تم 

إعدادها خصيصاً لدعم ومساعدة اآلباء 

في الماجمع المحلي للجرفيه عن األطفال 

 العطالت الصيفية.والشباب خالل 
 

 

 كرة قدم" هيا نلعب برنامج "

)فريق معني بجقييم  QPRتقدم كل من 

، ومركز "وتست السلوك النوعي لألفراد(

واي الرياضي" وغيرهم من المنظمات 

المحلية برنامااً ماانياً للعب كرة القدم 

إلى  4تسن  لمن يرغب من أطفال الحي من

18. 

ن الامعة، متقام المباريات من االثنين إلى 

 مساًء في مركز 4صباحاً إلى  10الساعة 

 يشرف على"وتست واي الرياضي"، و

 البرنامج موظفون مؤهلون ومجخصصون

 تحفيز القدرات(.)فريق  DBSمن 
 

 

 في المدينةالصيف 

هناك مئات من األحداث واألنشطة الجي 

تُعقد لألطفال والشباب وأتسرهم خالل هذا 

 لندن.الصيف في مناطق مخجلفة وتسط 

-------------------------------------- 

من األماكن  نشرةيمكنك الحصول على 

  المنجشرة عبر المقاطعة أو زيارة الموقع:

www.mysummerinthecity.org.uk 

 

غرينفيل في  لتجمع أهالييوم 

 Kensal"كنسال" ) مكتبة

Library) 

واألهالي للحضور  العائالت تقرر دعوة

 20كنسال"، في : إلى "مكجبة

Golborne Road, W10 5PF يوم ،

 10 من الساعة أغسطس، 30األربعاء 

 لألهالي يمكن. مساءً  4 إلى صباحا

اس أن إلى والجحدث بالمرطبات، االتسجمجاع

 في جدد وأصدقاء قدامي، والمشاركة

 الجرفيهية األنشطة من واتسعة ماموعة

كل  الحاز، يلزم ال. األتسرة أفراد لاميع

 .ما عليك هو الحضور واالتسجمجاع

 

 

 للكبارمركز عالجي فتح 

 :فيوعنوانه "، تشيلدرنز تسنجرمركز "كلير جاردنز تم افججاح مركز عالجي في 

349 Westbourne Park Road, London, W11 1EG وتوقيجات العمل من االثنين ،

 .مساءً  5:30صباحا حجى  9:30من إلى الامعة، 

في المركز ُمعَاِلج مجخصص يجم تغييره يومياً، بحيث يجوفر عالجات مخجلفة على تسيجواجد 

" )نقل الطاقة من Reiki" العالج بأتسلوبمدار األتسبوع. ومن بين طرق العالج الُمقَدَّمة: 

مع  الرأس الهندي، والجدليكالُمعَاِلج إلى المريض باللمس التسجعادة النشاط والحيوية(، تدليك 

ى نظرية اتسجنادا إل األمراضتطبيق علم الُمْنعََكسات )نوع من الجدليك لجخفيف الجوتر وعالج 

أن هناك نقاط ال ارادية على القدمين واليدين والرأس مرتبطة بكل جزء من الاسم(. كما 

 تسيجم إدخال مزيد من عالجات أخرى مع مرور الوقت، وإتاحجها لألهالي.

 لمن. و"بالمشرف الرئيسي"على من يرغب من األهالي في حاز جلسة عالجية، االتصال 

، يمكنه حاز جلسة عالجية على أتساس أولوية الحضور من "مشرف رئيسي"ليس لديه 

 االلكجروني:خالل االتصال بـ "إيميلي لي غروس" على البريد 

 Emily.le-gros@rbc.gov.uk. 

من األهالي الحاجزين لالسات عالجية، ياب عليهم  في حالة طلب رعاية للطفل ألي

اإلشارة إلى هذا الطلب أثناء الحاز، ويمكن الجرتيب لحاز مكان في الحضانة تسواء في 

مركز المساعدة أو في  (Quintin’s Children’s Centre)كوينجنز تشيلدرنز تسنجر" "

 .The Curveالماجمعي في 

 

 لدعم األهالي "غرينفيلاالهتمام بتشكيل فريق "

"االهجمام بغرينفيل" بغرض الجواصل مع أي من األهالي المجضررين من  فريق تشكيلتم 

 أو طلباتهم لم يجم الرد عليها بشكل كامل. شكواهمأن حريق "برج غرينفيل" ممن يشعرون ب

يجم االهجمام بها على النحو لم  أنهيشعرون ، وشكاوىأي أتسئلة أو  األهاليإذا كان لدى 

مساًء،  5صباحاً إلى  9من الساعة  6414 7745 020الواجب، يرجى االتصال على رقم: 

من االثنين إلى الامعة، أو إرتسال بريد الكجروني على: 

careforgrenfell@rbkc.gov.uk .  

 

كرنفال فعاليات "بمناسبة  The Curveلـ  مؤقتانتقال 

 خالل عطلة نهاية األسبوع "نوتنغ هيل

ً م The Curveمن المقرر انجقال   18-4إلى فندق "ميلنيوم غلوتسسجر"، في العنوان:  ؤقجا

Harrington Gardens, SW7 4LH ، "طلة نهاية خالل عأثناء "نوتنغ هيل كرنفال

يجمكن أهالي "برج غرينفيل"  كيأغسطس،  28إلى االثنين  25من الامعة  األتسبوع

 .االتسجمرار في الحصول على الدعم والخدمات الحيويةمن و"غرينفيل ووك" 

الذي بفندق "ميلنيوم غلوتسسجر، و "جناح تسينجوتسا"مركز المساعدة الماجمعية" في تسيجمركز 

 .يمكن الوصول إليه بسهولة تامة من خالل مدخل خاص

 لنحو الجالي:على اأبوابه لألهالي  "الاناح"يفجح  

 م 8ص إلى 10، من 27/8األحد  • م 8ص إلى 10، من 8/ 25الامعة  •

 م 8ص إلى  10، من 28/8االثنين  • م 8ص إلى 10، من 26/8السبت  •

تسيجم تشغيل خدمة حافالت مكوكية لنقل األهالي من أماكن اإلقامة المؤقجة في الفنادق إلى 

 فندق "ميلنيوم غلوتسسجر.

------------------------------------------------------------------------------------ 

 نالمشرفي لمعلومات عن خدمة الحافالت المكوكية، يمكن لألهالي الجحدث معا لمزيد من
 .مكاتب استقبال الفنادقالمعينين لهم أو االستفسار في  الرئيسيين

 

http://www.mysummerinthecity.org.uk/
mailto:careforgrenfell@rbkc.gov.uk
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 الدعم العاطفي

 أو شاب تعرفه يعاني من صدمة عاطفية من جراء حريق "برج غرينفيل". كبيرلك أو ألي شخص  المجاحة الخدمات هناك الكثير من

 طوال الليل في نادي "هارو كلوب"دعم    

يادون صعوبة من حريق "برج غرينفيل" ممن يشعرون باالكجئاب أو ين األهالي المجضرر( Harrow Club)يدعو نادي "هارو كلوب" 

الثالثاء و صباحاً أيام االثنين 8مساًء حجى  8، من الساعة Freston Road, W10 6TH 187 ي:ف في النوم الحضور إلى مقر النادي

 واألربعاء لالتسجرخاء وتناول فناان شاي والجحدث مع شخص ما.

لى ماموعة من اللغات األخرى بما في ذلك المعاونة في الجرجمة إجاري عقد جلسات ماانية مفجوحة باللغة اإلنكليزية، ومع ذلك، يمكن 

 العربية واألردية والصومالية والفارتسية واأللبانية والهندية والبناابية والصربية الكرواتية.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .877 871 07397 لمزيد من المعلومات حول الدعم الليلي، يرجى االتصال على الرقم:

 

   

 

 دعم للكبار والصغار عبر الهاتف

إذا كنت بحاجة إلى اتسجاابة عاجلة لمشكلة  •

نفسية تعاني منها، أو يعاني منها شخص 

صغير تكون مسؤوالً عنه، يمكنك االتصال 

 مدار الساعة: NHSعلى خط الدعم لـ 

، أو بالبريد 650 0234 0800

. cnw-tr.spa@nhs.netااللكجروني: 

ويرجى إخطار مجلقي المكالمة بأن اتصالك 

 بسبب حريق "برج غرينفيل".

وللحصول على دعم مادي أو معنوي،  •

خط المساعدة للصليب بيمكنك االتصال 

 0800الرقم: على األحمر البريطاني 

 9. والخط مفجوح من الساعة 9472 458

مساًء، من االثنين إلى  5صباحاً إلى 

 الامعة.

كما يمكن للكبار والصغار أيضا االتصال  •

الخاص بأهل الخير المااني بخط المساعدة 

. علماً 123 116)السامريون( على رقم: 

 بأن الخط مفجوح طوال اليوم.

 االتصال بخط  25تحت تسن يمكن للشباب  •

، 11 11 0800الطفل في أي وقت على: 

 وجهاً لوجه مع اخجصاصي مهني والجحدث

وُمدَّرب لجقديم الخدمات الداعمة في أي 

 وقت، تسواء ليالً أو نهاراً.

)حملة ضد الحياة البائسة(  CALMتقدم  •

الدعم للرجال، ويمكنهم االتصال على خط 

 المساعدة السرية على رقم:

أو زيارة الموقع:  58 58 802 0808 

www.thecalmzone.netمن ، 

 منجصف الليل. 12مساًء إلى  5

•  

 

منشوراتنا الخاصة االطالع على 

 بدعم األطفال والشباب 

إن كان لديك أي اتسجفسارات عن كيفية دعم 

شاب صغير تضرر من حريق "برج 

غرينفيل"، يمكنك الحصول على منشوراتنا 

 تإرشادا شبكة اإلنجرنت والجي تجضمنمن 

حول أنماط الجصرفات المحجملة للطفل أو 

ونصائح  ردود أفعاله بعد حادث مأتساوي

 بشأن كيفية تفسير ما حدث للطفل.

 .أفكار عن كيفية تقديم الدعم لهم •

 نصائح بشأن كيفية شرح ما حدث للطفل  •

----------------------------------------- 

الحصول على نسخة من المنشورات يمكنك 

 من الموقع االلكجروني:
www.rbkc.gov.uk/kb5/rbkc/ 

fis/localoffer.page?localoffer-

channel=0 

 والذين قيناالمع األطفال دعم

 التعلم في صعوبات يعانون من

في  ”Full of Life“تقدم ماموعة  •

 كنسينغجون وتشلسي )ماموعة خاصة

يديرها آباء وأهالي األطفال المعوقين( 

المشورة والجوعية آلباء 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 

 

  االنترنت عبرللشباب  خدمات

خدمة ماانية  Kooth.comيوفر موقع  •

الذين تجراوح أعمارهم  للشبابعبر االنجرنت 

 تسنة.19-11بين ما 

معلومات  NHSGo.ukكما يوفر موقع  •

من بينها تسنة،  25صحية للشباب دون تسن 

الجعامل مع الضغوط بعد  المشورة بشأن

 حادث كبير.

 The Curveخدمات سريعة في 

( تقديم NHSتجولي خدمات الصحة الوطنية )

بدون  (Walk in service) خدمات تسريعة

 Bard 4 في: The Curveحاز في 

Road, W10 6TP ص إلى  10، من الساعة

غبين في امساًء كل يوم لمساعدة األهالي الر 8

الجحدث إلى شخص ما بشأن دعم الصحة 

 النفسية.

 متنقلة للتوعية الصحيةعيادات 

أيضاً عيادات مجنقلة بصفة  NHSكما تقدم 

على آخر  لالطالعمنجظمة للكبار والصغار. 

 األخبار، يرجى زيارة:

www.cnwl.nhs.uk/news  و
www.facebook.com/CNWLNHSFT 

 

 

 نصائح متعلقة بالصحة العامة
برج  محيطة بموقعالمناطق ال عنتقارير أتسبوعية على شبكة اإلنجرنت عن نوعية الهواء، تحجوي تلك الجقارير على بيانات  PHEتنشر 

م تالذي أحدث هذه الجقارير ) مسجوياتها المنخفضة. يمكن االطالع على حولغرينفيل. تظهر هذه الجقارير اتسجمرار درجة تلوث الهواء 

 الموقع االلكجروني: منأغسطس(، فضالً عن نصائح أخرى خاصة الصحة العامة  17 خإصداره بجاري

www.gov.uk/government/news/public-health-advice-followingthe-grenfell-tower-fire  

 

 

mailto:cnw-tr.spa@nhs.net
http://www.thecalmzone.net/
http://www.rbkc.gov.uk/kb5/rbkc/
http://www.fulloflifekc.com/
http://www.gov.uk/government/news/public-health-advice-followingthe-grenfell-tower-fire
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 جهود التسكينخر أخبار آ

إيااد حلول لإلتسكان تنال رضا جميع من تضرر أولوية العمل المطلقة لنا هي تظل 

 تضرراً مباشراً بحريق "برج غرينفيل"، ونحن نعمل بكل جد واججهاد لجحقيق ذلك.

للمجضررين يومياً، ولكننا ندرك المخاوف الجي المؤقجة لإلقامة تقديم عروض جاري 

ول على فكرة قبالمجعالة تساور األتسر تااه اإلجراءات المجبعة، وصعوبة الموافقة 

 58عرضاً لإلتسكان، وتمت الموافقة على  177مسكن مؤقت. تم حجى اآلن تقديم 

 أتسرة. 23عرضاً منها، واالنجهاء من تسكين 

 :مساعدة في طمأنة األسر من حيثالحكومة عن التزامها بالأعلنت 

 

 

 حجياجات إيالء أهمية قصوى ال

جميع االعجبارات مع وضع ، راألتس

 األخرى في مرتبة تالية.

 أي زيادة في  األهالي عدم تحميل

القيمة اإلياارية، مع االحجفاظ بنفس 

الشروط واألحكام الجي كانت تسارية 

أثناء إقامجهم السابقة في "برج 

 غرينفيل" أو "غرينفيل ووك".

 .الجمجع بحيازة آمنة مدى الحياة 

  على اإلقامة  من األهاليأي لن يُابر

 في مسكن مؤقت لفجرة زمنية طويلة.

 ة مؤقجة ال يعني قبول عرض إقام

الحرمان من أولوية الحصول على 

 مسكن دائم.
 

 على قبول  عدم إجبار أي شخص

مسكن معين، وال يعني عدم قبول 

مأوى ترك أي فرد بدون مسكن 

 أو تعمد. عن قصد

  تقرر أن يكون إياار المساكن

المؤقجة وفواتير المرافق مااناً لمدة 

 شهراً. 12

  في بعض الحاالت، ومع رغبة

األهالي في االتسجمرار في بعض 

فهناك المسكن المؤقت،  اإلقامة في

يكون هذا المسكن هو  نفرصة أل

المسكن الدائم لهم )تسوف يجم 

مناقشة ذلك عند تقديم عرض 

 السكن عليهم(.

---------------------------------- 

ويجوفر مزيد من المعلومات على خط 

  3008 7361 020اإلتسكان: 
 

 

 
 

 ما هي المساعدات المقدمة؟

على من يرغب في الجحدث إلى الشرطة بشأن 

في حادث الحريق، المبادرة  ات الااريةالجحقيق

 على الرقم: باالتصال بشرطة العاصمة

0800 032 4539. 

 جهات اتصال أخرى هامة

  الوفاة:مساعدة في حاالت 
 24على مدار  الماانيبخط المساعدة  اتصل

 البريدأو ب 1677 808 0808 :تساعة

 . helpline@cruse.org.uk على:

استخراج بدل فاقد لجوازات السفر 

اإلجابة على  أو البريطانية، والتأشيرات

 االستفسارات المتعلقة بالهجرة: 
. 0000 222 0300اتصل بخط المساعدة: 

 والخط مفجوح طوال اليوم.

       نوعية الهواء والتعرض للدخان:

إن كان لديك أي مخاوف بشأن أي أعراض  

يرجى مراجعة الطبيب أو االتصال  صحية،

 .NHS 111بالرقم: 

 اإلسكاندعم 

إن كان لديك أي اتسجفسار بشأن الجسكين، أو 

كنت في حاجة إلى معرفة المسؤول عن 

الجسكين الخاص بك، يرجى االتصال على 

 ، أو111 137 0800األرقام: 

020 7361 3008. 

 دعم الضحايا:

 1689 0808: بالرقمعلى مدار اليوم اتصل  

دعم مادي أو معنوي، أو للحصول على  111

زيارة الموقع االلكجروني: 

victimsupport.gov.uk.  

 

يمكنك أيضاً الحصول على دعم صحي كما 

مساعدة غرينفيل". في "مركز  ونفسي بدني

على كن االتصال موللمزيد من المعلومات، ي

 .133 231 07712  الرقم:

بخط مساعدة  يمكنك أيضاً االتصالو

، من 9472 458 0800: الصليب األحمر

مساًء، من االثنين إلى  5صباحاً إلى  9

 الامعة.

بانجظام الجطوراتاألخبار ولمجابعة آخر 

 :يرجى مجابعجنا على توتير،  

@grenfellsupport ، الفيسبوك: أو

facebook.com/grenfellsupport، 

 أو زيارة الموقع الجالي:  

www.grenfellresponse.org.uk 

 

"وست لندن  مؤسسة مقدمة منغدا   صيفية مفتوحةجلسة 

 جل الطفل"للعمل من أ

 West London Actionتسجعقد منظمة "وتست لندن للعمل من أجل الطفل" )

for Children ) لمن يرغب في  مفجوحةجلسة  ،أغسطس 23غداً، األربعاء

من للعائالت والشباب الذين تأثرت حياتهم ظهراً  12ص إلى  10الحضور، من 

  Gertrude Street, SW10 OJN 15في : "برج غرينفيلجراء حريق "

المهني المجخصص لألطفال، وتقديم الدعم لألهالي مسجشارون لالتسجماع  تسيجواجد

 والشباب وعائالتهم، ويمكن لألهالي طلب اللقاء مع المجخصص على انفراد.

ناك إن كانت ه نتوفير مجرجميويمكن أيضا وجبة غداء، وتسيجم توفير المرطبات و

 جقال في حالة طلب ذلك.كما يمكن أيضاً تغطية نفقات االنذلك. لحاجة 

---------------------------------------------------------------------------- 

 أو زيارة، 1155 7352 020: يرجى االتصال على الرقم، لمزيد من المعلومات

 www.wlac.org.uk الموقع االلكجروني:

 


