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 أهالي سياسة  وضعمشاورات تمديد المهلة المحددة ل
ن إعادة تسكي 

 "وايزووك "

 
 

ي للتشاور بشأن " المجلس"قرر 
ن ووك وايز" وضعتمديد الموعد النهائ  لمدة " سياسة إعادة تسكي 

 
 
 إلعطاء األهالي مزيدا

ن ن إضافيي  ي الجديد هو يوم الجمعةو . من الوقت إلبداء آرائهم أسبوعي 
 الموعد النهائ 

 .يناير 5

تون " السياسة"تهدف  إل إتاحة خيارات لإلسكان طويل األجل ألهالي باراندون وهورستواي وتيستي 
ي 
 ".ووك وايز"ووكس الذين يقررون عدم مواصلة العيش فن

ي االستماع إل أكير عدد ممكن من األهالي 
وقد تلقينا بالفعل ردود فعل مفيدة من السكان، ولكننا نرغب فن

 .اورقبل انتهاء مرحلة التش

ي 
وئن حيث  www.rbkc.gov.uk/walkwaysconsult: ولكي تدلي برأيك، يرجر زيارة الموقع اإللكير

 .قيمكنك قراءة المزيد عن السياسة وملء نموذج إبداء الرأي والتعلي

 

 
 

 
 

 لمشاوراتتمديد المهلة المحددة  5
 أهالي إعادة  سياسة وضع

ن تسكي 
  "ووك وايز"

 فريق رعاية غرينفيل 7

 مخيم غرينفيل لألطفال 7

ي االحتفال ب 7
ن
 Theالكريسماس ف

Curve 

نقذ أرواح، مساعدة ة تصغب  مناقشة  3
ي موسم األعياد

ن
 ودعم ف

موسم  خاللالليلية  NHSخدمات  3
 األعياد  

ي  خدمة 3
ن
تقديم معلومات اإلسكان ف

The Curve  

ي  وفعاليات مجتمعية  أنشطة 3
ن
 Theف

Curve  

 الدعم المتاحةخدمات  4

ن  4  آخر أخبار جهود التسكي 

األنشطة الشتوية لمجلس    4
 RBKCوتشلسي  نكنسينغتو 

ن يمكن كيف   4 ة  تحسي  النشر
  ؟"غرينفيلجهود دعم " اإلخبارية

 

ي هذا اإلصدار
ن
 ف

ة  هذا هو اإلصدار األول من النشر
 "جهود دعم غرينفيل"اإلخبارية 

ة األخبار هذه متاحة  يرجر العلم أن نشر
وللحصول . باللغات العربية والفارسية

عىل آخر المعلومات، يرجر متابعتنا عىل 
، وعىل grenfellsupport@: تويير 

: الفيسبوك
facebook.com/grenfellsupport 

: أو زيارة
www.grenfellresponse.org.uk. 

 

ي 
ن
ة األعياد بمناسبةدعم مالي إضاف  فبر

ي أعقاب مأساة 
ي شقة فندقية فن

ي فندق أو فن
عىل دعم مالي " غرينفيل"سيحصل األهالي المقيمون حاليا فن

ة عيد الميالد ي خالل فير
 .إضافن

ي فندق أو شقة فندقية وتتلقر إعانة 
ن
 ف
ً
ن حاليا  طعام الم  إذا كنت من المقيمي 

 
 ق
 
جنيه  511/311رة بمبلغ د

 
ً
ي للشخص الواحد أسبوعيا

لينن فسوف تحصل عىل دفعة واحدة لك وألي فرد من أفراد العائلة الذين : إسبر
 .الواحد للفرد جنيها  041يقيمون معك بواقع 

ي الفندق الذي تقيم فيه، عىل سبيل الغذائية إذا كنت تتلقر حاليا بعض الوجبات 
ن
: المثالالمدفوعة ف

 :وتتلقر بدل طعام آلخرين ،عىل أساس المبيت واإلفطار  إقامة

 للفرد جنيه  041سوف تحصل عل دفعة واحدة لك وألي فرد من أفراد األرسة الذين يقيمون معك بواقع ف
 .الواحد

 قبل الكريسماس
 
 إرسال خطابات لألهالي تتضمن  . سوف تحصل عىل هذه اإلعانات تلقائيا

 
جاري حاليا

 . التفاصيلكافة 
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 (Care for Grenfell)" رعاية غرينفيل"فريق 

رين من حريق " االهتمام بغرينفيل"تم تشكيل فريق  برج "بغرض التواصل مع أي من األهالي المتضن
ي أماكن"غرينفيل

ن
 .تواجدهم وبشكل فردي ، وتقديم كافة خدمات االستشارة والنصائح والدعم ف

يعمل الفريق عىل حل المشاكل وإحالة االستفسارات إل أنسب فرق العمل المعنية بالمساعدة وضمان 
 .توفي  الرعاية والدعم الذي يحتاجه األهالي وأرسهم

______________________________________________________ 

  6414 7745 020 :اتصل عىل
ي 
وئن  .  careforgrenfell@rbkc.gov.uk :بريد الكير

______________________________________________________ 
 عىل المدى الطويل لألهالي " المجلس"، يقدم "االهتمام بغرينفيل"من خالل فريق 

 
 مستمرا

 
ن دعما المقيمي 

ي 
ن
ج، والمنطقة المحيطة والمجتمع المحىلي عىل نطاق أوسع ف  .الير

 إل  8من ألفراد الفريق ساعات العمل الرئيسية 
 
، ولكن تستمر الخدمة خارج ساعات  8صباحا

 
مساء  يوميا

ي األسبوع لحاالت الطوارئ
ن
 .العمل أيضا سبعة أيام ف

 اإلسكانمشورة قانونية لحماية حقوقك المتعلقة ب

ن "تناشد  ي " نقابة المحامي 
ن
ي الحصول عىل المشورة من محام متخصص ف

ن
األهالي وتشجعهم بشدة للسعي ف

ي هذا . اإلسكان قبل قبول أي عرض للسكن
ن
 أن تتمكن من الحصول عىل مشورة قانونية مجانية ف

 
يمكن جدا

ن االستشاري مكتب ال"، "لمركز نورث كنسينغتون للقانون"يمكن . المجال أو محام " Shelter"، "للمواطني 
ي مواضيع اإلسكان إخبارك عما إذا كان بمقدورك الحصول عىل مشورة مجانية، وإذا كان األمر  

ن
متخصص ف

 .كذلك، يمكن إرشادك إل مكان الحصول عليها

-www.lawsociety.org.uk/for-the-public/getting-expert: لالطالع عىل المزيد
help/grenfell 

 
 

 غرينفيل لألطفال مخيم
 Grenfell" )غرينفيل كيدز داي كامب"يعد 

Kids Day Camp( )GKDC ) ك وع مشير مشر
 سيكن"و مسجد المنار " قبل منل بالكامل و  م  م  

 ".غرب لندن

المخيم لمدة أربعة أيام من  استمرار من المقرر 
ن   70ديسمير إل الخميس  08يوم االثني 
 إل  9ديسمير من 

 
والمخيم . مساء   4صباحا

ن  اوح أعمارهم بي 
 5مخصص لألطفال الذين تير

(. السابعة السنةاالستقبال حتر )سنة  07و
فطار والغداء وجميع يتضمن المخيم وجبة اإل

 المستلزمات اإلدارية مجان
 
 .الخدمة لمستخدمي ا

ي االحتفال ب
ن
الكريسماس ف

The Curve 

ي 
ن
لالحتفال  The Curveتعال وانضم إلينا ف

رواده " المركز"سيستقبل ". الكريسماسيوم "
، وسيتم تقديم وجبة غداء  07من 

 
ظهرا

احتفالية، تليها الفطائر باللحم المفروم، 
ء صدقا باأل فرصة لاللتقاء هناك والقهوة، و 
ان سيكون هناك الكثي  من األنشطة . والجي 

ن  اوح ما بي 
لتسلية األطفال طوال االحتفال، وتير

الفنون والحرف وألعاب الكمبيوتر إل مشاهدة 
سوف يحل علينا . فيلم احتفالي مع األطفال

 من رحلته البعيدة حول العالم " سانتا"
 
قادما

من الجميع بشدة ونرجو . ومعه هدايا للجميع
ي 
ن
 . هذه المناسبةالحضور ومشاركتنا ف

ي ا
ن
ي حالة الرغبة ف

ن
لحضور والمشاركة، يرجر ف

 عن يوم  حجز مكان
 
 52األحد ليس متأخرا

، من خالل االتصال بفريق 7152ديسمبر 
 7745 020:عىل الرقم" رعاية غرينفيل"

ي  6414
وئن يد االلكير  :أو من خالل الير

careforgrenfell@rbkc.gov.uk 

 

mailto:careforgrenfell@rbkc.gov.uk
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ي  أنشطة
ن
 The Curveومناسبات احتفالية ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي موسم األعياد
ن
 نقاش صغب  ينقذ أرواح، مساعدة ودعم ف

 
استعداد أتم عىل  NHSهيئة الخدمات الوطنية  

رض لخطر علتقديم المساعدة ألي شخص م
 .االنتحار

يشعر بالقلق إزاء نفسه  عىل أي شخصيجب 
 0800: شخص آخر االتصال بالرقمإزاء أو 

ي  74، والخط مفتوح 650 0234
ن
ساعة ف

ي السنة، وسوف يستمع  361اليوم، 
ن
يوم ف

 .ويبادرون بالمساعدةإليه  NHSموظفو 

. هنا للمساعدةللتوعية  NHSفريق  يتواجد 
 8962 020 عىل الرقمه ويمكن استدعاؤ 

 (.مساء 8صباحا حتر  01من الساعة ) 4393

 يجب عليك طلب المساعدة إذا الحظت
أفراد األرسة، )تعرضك أنت أو أي شخص تعرفه 

ان واألصدقاء  :عىل األعراض التالية( الجي 

ي السلوك• 
ات فن  تغي 

 االنسحاب • 
ن أو •  كي 

  انشغال البال أو القلقعدم الير
ي أنماط النوم• 

ات فن  تغي 
ي أمور مقلقة• 

 التحدث فن
" السامريون"انتجت جماعة أهل الخي  

(Samaritans )عن أناس يفكرون 
 
ي  فيلما

فن
ن إنهاء حياتهم؛    من الفيلم كيف يمكن ويبي 

 
 
 

ة معهم "خالل  ، "حياتهم انقاذ مناقشة صغي 
يمكنك . تغيي  طريقة تفكي  هؤالء األشخاصو 

  samaritans@ :تويير مشاهدة الفيديو عىل 

ي أي دائما " السامريون" بـ يمكن االتصال
ن
ف
 عىل الرقم

ً
ي رسية تامة ومجانا

ن
 :وقت ف

116 123. 

يمكن من خالل متابعة األشخاص الذين 
ي توفي  

ن
الوقت الالزم يهمك أمرهم أن تساهم ف

 . NHSلدفع الخطر من خالل االتصال بـ 

لقد تعرض المجتمع المحىلي إل قدر هائل من 
ر واأللم؛  بقدر كبي   ولكنه استجاب أيضا الضن

ن الجميع، من خالل  من التعاطف والتآزر بي 
 ، ن والمجموعات المجتمعية، المتطوعي 

ي  
والكنائس والمنظمات الدينية، والتجمعات فن

 .كل مكان

 
ً
رعاية "فريق االتصال بيمكنك أيضا

. 6414 7745 020: عىل الرقم" غرينفيل
انتابك المساعدة والدعم إذا وهم يقدمون 

. أي شخص تعرفه بشأنقلق شخصي أو 
 إل  8هذا الخط مفتوح من و 

 
،  8صباحا مساء 

خارج ساعات العمل يوفر أيضا خدمة كما 
ي يمكن الوصول إليها عىل نفس و 

 .الرقمالتر

 

الليلية خالل  NHSخدمات 
 موسم األعياد

هيئة الصحة "سوف تتواصل خدمات 
 –خالل موسم األعياد ( NHS" )الوطنية

بدء العمل هو والتغيي  الطفيف الوحيد 
ي ليالي  8مساء  إل  0من 

ن
 مساء ف

 
صباحا

 10و( ليلة الكريسماس)ديسمير  74أيام 
 (. ليلة رأس السنة)ديسمير 

 01تستمر توقيتات العمل كالمعتاد من 
 إل 

 
ة األعياد 8صباحا  خالل فير

 
 . صباحا

ي 
ن
وسوف نحرص عىل تواجد فرق عمل ف

عدد ممكن من المناسبات أكير 
 .المجتمعية لتقديم الدعموالفعاليات 

 

خدمة توفب  معلومات عن 
ي 
ن
  The Curveاإلسكان ف

ي خدمة 
ن
تقرر خفض ساعات العمل ف

ي 
ن
 The Curveمعلومات اإلسكان ف

بعد انخفاض عدد األهالي الذين 
ي مجال اإلسكان

ن
. يطلبون مشورة ف

وتوقيتات العمل الجديدة اآلن هي من 
ن إل الجمعة من الساعة   07االثني 

ويمكن لألهالي . مساء   6ظهرا حتر 
االتصال خارج هذه التوقيتات عىل 

عىل ( Housingline)خط اإلسكان 
 :الرقم

 020 7361 3008. 

 

مجموعة من األنشطة  The Curveيقدم 
ة االحتفاالت، وسيكون من  فيهية خالل فير الير

جميع األنشطة . دواعي رسورنا أن تنضم إلينا
 ، مجانية ومتاحة للجميع عىل أساس من حضن
ولكن يرجر مالحظة أن هناك بعض الفعاليات 

 .بمرحلة سنية معينةمحددة 

ن   ديسمبر  51االثني 

 ساء  م 2 – 1 :، منالزيناتعمل لصناعة ورشة ل
........................................................... 

 ديسمبر  51الثالثاء 
 ساء  م2 – 6 :من جلسات يوجا للكبار،

........................................................... 

 ديسمبر  71ألربعاء ا

 07 – 01 :من ،"العالمية"قهوة الصباح 
 
 ظهرا

ق األوسط، جنوب أسيا، : الهجرة قصص الشر
 مساء   1 –ص 01 :من وأفريقيا،

ي : "كتاب األطفال
ن
الببغاوات ال يعيشون ف

 مساء   1 – 0 :من ،"المدينة
، منورشة لعمل  ي

 ساء  م 6 – 1 :بطاقات التهائن
 
 
 
 
 
 
 

 ديسمبر  75الخميس 

  07 – 01: ة، منتعليم الخياطحلقة 
 
 ظهرا

ي الفخارية، من 
 07:11 – 01:11صنع األوائن

 
 
 ظهرا

ي لألرس، من 
ن الذهتن كي 

 مساء   7 – 07التأمل والير
 مساء   4 – 1عمل الشارات والعالمات، من 

.......................................................... 

 ديسمبر  77الجمعة 

ق األوسط، جنوب أسيا  قصص الهجرة من الشر
، جلسات مفتوحة 1 – 01: وأفريقيا، من  مساء 
 All about" )التعبي  عن الذات: "ورشة عمل

me)مساء   6 – 4: ، من 
........................................................... 

 7152ديسمبر  76يوم رياضة المالكمة 

ي 
ن
 لمواصلة " يوم المالكمة"انضم إلينا ف

ي 
ن
مركز المساعدات ) The Curveاالحتفاالت ف
قدم . مساء   8 – 07: ، من(المجتمعية

 
سوف ت

 من 
 
 .مساء   7وجبة غداء ساخنة اعتبارا

.............................................................. 

   7151يناير  5بداية السنة 

  يسعدنا حضوركم واالنضمام إلينا لالحتفال ببدء 

ي 
ن
مركز المساعدات ) The Curveالعام الجديد ف

سيتم . مساءً  8ظهراً وحتى  12، من (المجتمعية
 الم  تقديم مجموعة مختارة من 

 
الت وبوفيه ساخن ب  ق

 .مساء 7وبارد من الساعة 
................................................................. 

خالل عيد  The Curveساعات عمل 
 الميالد ورأس السنة الجديدة

 مغلق :(األحد-السبت )ديسمير  71-74
ن )ديسمير  75-76 ظهرا  07الساعة : (الثالثاء-اإلثني 

 مساء 8إل الساعة 
  01:11 :(الجمعة-األربعاء)ديسمير  72-79

 
صباحا

 مساء   8إل 
 مغلق :(األحد-السبت)ديسمير  11-10
ن )يناير  0  مساء 8ظهرا إل  07 :(اإلثني 

ي نهاية خالل آخر أبوابه  The Curveيغلق 
عطلتر

ي 
ن
 .7102ديسمير األسبوع ف

 
 
 
 
 
 



 7102ديسمير  05       أخبار جهود دعم غرينفيل                                                                                                
 

4 

 

 
تاحةخدمات الدعم    الم 

طة بشأن  ي التحدث إل الشر
ن
عىل من يرغب ف

ي حادث الحريق، المبادرة 
ن
التحقيقات الجارية ف

طة العاصمة عىل الرقم  0800: باالتصال بشر
032 4539. 

 جهات اتصال هامة

ي حاالت الوفاة
ن
  :مساعدة ف

ي اتصل بخط المساعدة 
عىل مدار  المجائن

يد عىلأو ب 1677 808 0808: اليوم : الير
helpline@cruse.org.uk . 

استخراج بدل فاقد لجوازات السفر 
ات أو اإلجابة عىل  يطانية، والتأشب  البر

  : االستفسارات المتعلقة بالهجرة
 0300: اتصل بخط المساعدة عىل مدار اليوم

222 0000 . 

 :للدخاننوعية الهواء والتعرض 
إن كان لديك أي مخاوف بشأن أي أعراض  

صحية، يرجر مراجعة الطبيب أو االتصال 
 .NHS 111: بالرقم

 دعم اإلسكان

، أو   ن إن كان لديك أي استفسار بشأن التسكي 
ي حاجة إل معرفة المسؤول عن 

ن
كنت ف

ن الخاص بك، يرجر االتصال عىل  التسكي 
 ، أو111 137 0800: األرقام

020 7361 3008. 

 :دعم الضحايا

 1689 0808: اتصل عىل مدار اليوم بالرقم 
دعم مادي أو معنوي، أو للحصول عىل  111

ي 
وئن : زيارة الموقع االلكير

victimsupport.gov.uk . 

الوحدة اإلسالمية لالستجابة "كما تقدم 
 " لغرينفيل

 
 إضافيا

 
لالطالع عىل المزيد . دعما

ي 
وئن يد االلكير : من خالل الير

info@gmru.co.uk  

ي كما 
 الحصول عىل دعم بدئن

 
يمكنك أيضا

ي ونفسي 
ن
وللمزيد ". مركز مساعدة غرينفيل"ف

: من المعلومات، يمكن االتصال عىل الرقم
07712 231 133. 

 

 آخر أخبار اإلسكان: تحديث
 من أولوية العمل المطلقة هي تظل 

 
ا  مبارسر

 
را ر تضن إيجاد حلول لإلسكان تنال رضا جميع من تضن

ي معدل من "برج غرينفيل"حريق 
ن
، ونحن نعمل جادين لتحقيق ذلك، كما نحرص عىل العمل ف

ي 
ن
 .نفس كل أرسة وعائلةشأنه بعث الطمأنينة ف

 :وقد تم حنر اآلن

 أرسة 751 –إجمالي عدد األرس  • 
ي انتقلت إل أماكن إقامة  •

عدد األرس التر
أرسة إل أماكن  14أرسة، منهم  11 –

أرسة إل أماكن إقامة  41إقامة مؤقتة، و
 دائمة

ي أماكن إقامة  ةاألرس المقيم •
ن
ف

  555 –مخصصة للطوارئ 
ي تم الموافقة  •

عدد أماكن اإلقامة التر
إقامة أماكن  31 مه، من11 –عليها 

 .أماكن إقامة مؤقتة 57دائمة، و
ي  •

ن
 للموقف ف
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ي مقاطعة
ن
 RBKC وتشلسي  كينجستون األنشطة الشتوية ف

فيهية خالل عطلة الشتاء لألطفال والشباب تم إعداد كتيب يتضمن  مجموعة من األنشطة الير
ي جميع أنحاء المقاطعة والعائالت

ي أماكن متفرقة فن
يوفر كتيب أنشطة العطالت الشتوية . فن
ويمكن االطالع عىل هذا الكتيب بالدخول عىل الموقع  .عن جميع األنشطة المتاحةمعلومات 

ي لـ 
وئن     www.rbkc.gov.uk :عىل الموقع" Winter Activities"تحت عنوان " RBKC"االلكير

 
ن يمكن كيف  ة اإلخبارية تحسي   ؟"غرينفيلجهود دعم " النشر

ة اإلخبارية هذا  ن شكل ومضمون  عىلوقد انعكست آراء وتعليقات األهالي ". جهود دعم غرينفيل"هو اإلصدار األول من النشر تحسي 
ة الجديدة ي المستقبل، يمكنك. النشر

ن
ة اإلخبارية ف ي النشر

ن
ي رؤيته ف

ن
 تويير التواصل معنا عىل  إن كان لديك أي رأي أو تعليق بشأن ما ترغب ف

 .GrenfellSupport@ابحث عن . أو الفيسبوك

ي عىلهناك وسيلة و 
وئن  CommsTeam@rbkc.gov.uk: اتصال أخرى، يمكنك إرسال بريد الكير

mailto:info@gmru.co.uk

