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  هذا اإلصدار
 
 ف

  56| العدد:  2019يناير  11

ستأنف
ُ
تحقيقات "برج من المرحلة األوىل  ت

. وسوف سبتمير  3اإلثنير  يوم غرينفيل" 

ي أحداث  النظر  تواصل
 
، مع 2017يونيو  14ف

، األدلة المقدمة من رجال اإلطفاء فحص 
وجهات االستجابة لخدمة الطوارئ، وبعض 

هذه األدلة  تتضمنفرقة إطفاء لندن. قادة 
شهود عيان من وشهادات مقاطع فيديو وصور 

  دونتيجة لذلك، ق –من ليلة الحريق نفسها 
ين.   للكثير

ً
 ومن المقرر يشكل هذا األمر إزعاجا

ال أقو التحقيق إىل  تستمع لجنةبعد ذلك أن 
ي أرس الضحايا، والن

 
اجير  والسكان المحليير  ف

ي رفاه الصحة وال"طلبت خدمة 
 
ن مغرينفيل"  ف

حول  وآراء مستخدمي الخدمة تقديم تعليقات
 العالجات المتاحة لهم. 

ي ردود
 تم تلق 

ً
  116من  ا

ً
لب من الذين  شخصا

ُ
ط

نظام تسجيل منهم تقييم مدى رضاهم عن 
ي 
 
تقديم الخدمة عن أماكن الخدمة و أنفسهم ف

التقييم.  من إجراءات عمليةالفائدة المدى عن و 
بير  أربعة وخمسة من ما متوسط التقييم  تراوح

 أصل خمسة. 

 ّ ي المائة من األشخاص  94 عي 
 عن شعورهمف 
ي اتخاذ القرارات  مشاركونبأنهم 

فيما يتعلق ف 
زائرو كما أبدى .  بأسلوب تعاملهم مع الخدمة

ي الخدمة  م بالمثل فيما يتعلق بثقته رد فعل إيجاب 
ي مهارات وقدرة المعالجير  

 الخدمة، العاملير  معف 
ير  بما معظم المعالجير  بلغ تقييم مستوى حيث 

 أربعة وخمسة من أصل خمسة. 

 
ّ
 قد

ً
بعد انتهاء تعليقات  م ستة وستون شخصا

مع مستويات رضا مماثلة ألولئك الذين العالج، 
ي بداية العالج. وقد ُسئل 

شملهم االستطالع ف 
م الزائرون عن مدى 

َّ
د
َ
ومدى جدوى العالج الُمق

ت االستجابة . أظهر المعالجير  قناعتهم بمهارات 
 ئج لهذه األسئلة عن نتا

ً
ي المت أكير ارتفاعا
 وسط،ف 

تقديرات معظم المستجيبير   أعىطحيث 
 خمسة من أصل خمسة. بلغت 

 

 

سينصحون األصدقاء وعندما سئلوا عما إذا كانوا 
"خدمات  أو أحد أفراد األرسة بالتعامل مع

ي  98.5أجاب ، غرينفيل للصحة والرفاه"
 
ف

 المائة بنعم. 

يمكنك العثور عىل اإلجابات الفردية لكل سؤال 
:  CNWL عىل موقع ي

وب   االلكي 
bit.ly/2LYrqnI 

 ، رئيس قسم رصحت الدكتورة أليسي  بيىلي
: الخدمات الرسيرية،   بما يىلي
ي نجمع بها  المجدية"هذه إحدى الطرق 

الت 
ي الخدمة ونوعية 

اآلراء حول تجربة األشخاص ف 
ميع ال يرغب الج وبالطبع،العالج الذي يتلقونه. 

ي التعليق
ي  التعليقات تسهم جميعولكن  ،ف 

ف 
معرفة أن الخدمة مساعدة أناس آخرين عىل 

 بها من قبل األشخاص الذين وِص ُم 
ي تقر استخدموها 

ا  ير ما إذ، وقد يساعدهم هذا ف 
 يساعد هذا االستبيانكما .  كانوا سيتصلون بنا 

المرص   آراءعىل معرفة القائمير  عىل الخدمة 
 ،أفضل الممارساتهم عىل اتباع ويشجع

 ويسمح لنا 
ً
ليق تعبمعالجة المشكالت. كل  أيضا

 التعليقات مفيد هذه  من صغير 
ً
 ."دائما

 "خدمات غرينفيل للصحة والرفاه" الدعمتقدم 
ي والرسي لألطفال 

رين والكبار المجاب   من المتض 
 شخص "غرينفيل". والخدمة متاحة ألي 

 
  تمنح األولوية ألهال  "النكسير وست" و"برامىل  هاوس" 

 الموافقة عىل خطة اإلسكان التر

ي من 
ر من "غرينفيل" ويشعر بأنه يعاب  متض 

أو تعرض لفقد عزيز  ،صدمة أو إحباط أو توتر 
ي لديه. 

 هذهاالستفادة من إذا كنت ترغب ف 
قم بزيارة  الخدمة،

www.grenfellwellbeing.com  حيث
. يمكنك 

ً
ة  التسجيل مبارسر

ا االتصال بالفريق عن طريق 
ً
يمكنك أيض
أو عي  ، 6279 8637 020عىل الرقم: االتصال 

ي 
وب  يد اإللكي  الي 

grenfell.wellbeingservice@nhs.net 

 

ي قد تدفع األهاىلي إىل 
هناك عدد من األسباب الت 

االنتقال، من بينها االكتظاظ، أو صغر المساحة أو 
ي مسكن يكون 

 
ألسباب طبية تستدىع اإلقامة ف

 ومالئمةأكير 
ً
ا  للحالة المرضية.  تجهير 

ي 
وع " حىط  " عىل دعم خطة اإليجارات المحليةمرسر
ي المائة من  81
 
طلب "المجلس" عندما  األهاىلي ف

شاد برأي األهاىلي ا
. االسي  ي

ضلعام الماص   لم يعي 
ي المائة فقطعىل هذه الخطة سوى 

 
ع ، مسبعة ف

ي المائة فقط.  12عدم إبداء أي رأي من قبل 
 
 ف

المؤهلير  جميع " مراسلة المجلسسيتوىل "
نامج مع نموذج طلب ومعلومات  لالنضمام إىل الي 

 المقبل، األسبوع من كيفية التقديم. وابتداءً   حول
 الفرص السكنية" فريق"مستشار من سيتواجد 

 

ي حي الذين كانوا يعيشون  األهاىلي سيحىط  
 
 ف

ي وقت "النكسي  وست" و"برامىلي هاوس" 
 
ف

ل  "غرينفيل"،مأساة  ويريدون االنتقال إىل مي  
ي 
 
نفس المنطقة، بأولوية االنتقال أكير مالءمة ف

ي إىل 
 
ي حي "النكسي  وست" وف

 
المنازل الشاغرة ف

خطة " عىلد الموافقة "برامىلي هاوس" بع
قيادة "فريق من قبل  "اإليجارات المحلية

 . "المجلس

" بعرض خطة اإليجارات المحلية"ستسمح 
ي حي "النكسي  

 
المنازل الشاغرة والمتاحة ف

 عىل أهاىلي هذه 
ً
وست" و"برامىلي هاوس" أوال

 الذين األحياء 
ً
ي أماكن إقامة غير  يقيمون حاليا
 
ف

ي 
 
 . االنتقالمناسبة ويرغبون ف

 

ي 
 
لمساعدة أي  "مكتب حي النكسي  وست" ف

ي استيفاء بيانات 
 
شخص يحتاج لمساعدة ف

نموذج الطلب الخاص بهم وتقديم المزيد من 
ي 
 
"مكتب المعلومات. ابحث عن الملصقات ف

ات  ي النرسر
 
ها ف ي يتم نرسر

"، والتحديثات الت  الحي
اإلخبارية: "دعم غرينفيل" و "النكسي  وست" 

 . توفر هذه الفرصلمعرفة وقت 

ي 
 
ي الشاغر المنازل  تجهير  بدأ العمل بالفعل ف

 
ة ف

 "النكسي  وست" و"برامىلي 
 . هاوس" عىل أعىل مستوى

 تأجير المساكن فقط سيتم و 
 االنتهاء منلمقيمير  بمجرد ل

 هذا العمل. 
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 يناير 14نير  االث

  12:30إل  10:30 •
ً
للمبتدئير   ICTفصول  –ظهرا

مؤهل مع فرصة للحصول عىل ، NOVAمقدمة من 
 )بدون حجز(

  2:30إل  12:30 •
ً
ورشة للبحث عن  – عرصا

من دعم للبحث عن وظائف  . NOVAوظيفة من 
نت )بدون حجز(  خالل اإلني 

نادي الواجبات  –مساًء  7:00إل  5:00  •
معلم مؤهل ، 18إىل  11لألعمار من المدرسية 

 )بدون حجز(
مهارات وظيفية باللغة  –مساًء  8:00إل  6:00 •

ية مع  مع . مطلوب الحجز NOVAاإلنجلير 
ي 
 
" ف ف": "كريسي   9836 7221 020"الكير

( مع بوال Zumbaزومبا ) –مساًء  7:30إل  6:30 •
 من 

ً
 سنة )بدون حجز( 18لألعمار بدءا

 م 3إل  12:30 منظ و  12إل ص  9:30الحضانة: 

 يناير 15الثالثاء 
  3:00إل  10:00 •

ً
 . للحياكةنادي فوزية  – عرصا

ي الحياكة، 
 
)بدون حجز(. تنمية مهارتك ف

 والدردشة. 
  12:30إل  10:30 •

ً
للمبتدئير   ICTفصول  –ظهرا

 مؤهلمع فرصة للحصول عىل ، NOVAمقدمة من 
 )بدون حجز(

مجموعة القراءة  –مساًء  5:00إل  4:00 •
كة للكبار واألطفال. للحجز ولمزيد من  المشي 

 إيرن" عىل الرقم: اتصل بـ "المعلومات، 
:  و أ 972020 07483  ي

وب  يد االلكي   بالي 
erincarlstrom@thereader.org.uk، 

 لجميع القدرات. متاحة 
 ساءً م 3إل  12:30ومن  11:30إل  9:30الحضانة: 

 

 يناير 16ألربعاء ا

  12:00إل  10:00 •
ً
ي  –ظهرا

قهوة الصباح ف 
ف"، تعال إىل فنجان قهوة ودردشة   "الكير

  12:30إل  10:30 •
ً
ورشة عمل سير ذاتية،  – ظهرا

 )نرحب بجميع األعمار( NOVAمع چاسمن من 
  3:15 إل 1:15 •

ً
لمكافحة  مفتوحة جلسة –عرصا

 وتقديم الدعم )بدون حجز( اإلدمان
مجموعة الفتيات الشابات  –مساًء  7:00إل  4:00 •

+ )جلسة عن الصحة والدعم 13للمرحلة السنية 
اف: لورا( ي تحت إرسر

 العاطق 
وظيفية باللغة مهارات  –مساًء  8:00إل  6:00 •

ية مع  "،بـ االتصال  ،NOVAاإلنجلير  للحجز:  "كريسي
020 7221 9836 

دورة مجانية لرقصة الصلصا  –مساًء  7:00إل  6:00 •
ي صقل المهارة )بدون حجز(  الكوبية للمبتدئير  ولراغت 

دورة مجانية لرقصة الصلصا  –مساًء  8:00إل  7:00 •
الكوبية للمستويات المتوسطة والمتقدمة )بدون 

 حجز(

 مساءً  5 إل 1 ظ ومن 12:30إل  ص 10الحضانة: 

 

 

 
 

 يناير 17الخميس 
  1:00إل  10:00 •

ً
تصفيف  بدء انطالق دورة –ظهرا

 مقدمة من "كلية كنسينغتون  12الشعر لمدة 
ً
أسبوعا

ة األوىل:  ". بادر بالحضور للحجز. المحارص  وتشلسي
، مقدمة عن تصفيف الشعر،  يير   وغير ذلك منوالي  

ي تصفيف 
موضوعات أخرى. احصل عىل مؤهل ف 

 الشعر
  4:00ص إل  10:00 •

ً
 Clarion)مجموعة  –عرصا

Housing )–  للجميع  وظائف عن بحثجلسات
ي ل

ف طلب التقدم للوظائاستيفاء بيانات لمساعدة ف 
 وكتابة السير الذاتية )بدون حجز(

  12:15إل  10:15 •
ً
"التحدث بثقة" من  –ظهرا

Open Age .ية كلغة ثانية للمت حدثير  باإلنجلير 
ي 
ي أنفسهم الراغبير  ف 

تحسير  مستواهم وثقتهم ف 
 )بدون حجز(

  2:00إل  11:30 •
ً
للكبار، مع  فنون إبداعية –ظهرا

 مهارتك )بدون حجز( وأصقلجاي. تعال 

ي وزارة  –مساًء  6:00إل  2:00 •
 
الداخلية، الدعم ف

 (شؤون الهجرة وجوازات السفر )بدون حجز
ي  One Digital –مساًء  5:00إل  3:00 •

 
ف

ف". تعلم استخ نت واالستمتاع بها "الكير . دام اإلني 

 . القدرات. )بدون حجز( ميعلج
 و  1:30إل  10:00الحضانة: 

ً
  3إل  2من ظهرا

ً
 عرصا

 
 

  

 
 

 
 
 
 

 يناير 18الجمعة 

  1إل  10:30 •
ً
  12لمدة دورة مجانية  –ظهرا

ً
أسبوعا

". بادر  مقدمة من "كلية كنسينغتون وتشلسي
ة األوىل: مقدمة عن  بالحضور للحجز. المحارص 

يير  تصفيف الشعر،  ، وغير ذلك من موضوعات والي  
ي تصفيف الشعر

 أخرى. احصل عىل مؤهل ف 

  12:00إل  11:00 •
ً
ي ) – ظهرا

( Zumbiniزومبيت 
 لألطفال( )بدون حجز( ا )زومب

  4:30إل  4:00 •
ً
 م تايكوندو،يتعل – عرصا

 ، سنوات )بدون  6إىل  4لألعمار من للمبتدئير 
 حجز(

 م تايكوندو يتعل – مساءً  5:30إل  4:30 •
 سنة )بدون حجز( 12إىل 6، لألعمار من للمبتدئير  

م تايكوندو، يتعل – مساءً  6:30إل  5:30 •
سنة  12إىل 6للمستوى المتوسط لألعمار من 

 )بدون حجز(
للشباب  م تايكوندو يتعل –مساًء  8إل  6:30 •

 من وال
ً
 سنة )بدون حجز( 13كبار بدءا

 و  12إل  10الحضانة: 
ً
 مساءً  5إل  12:30من ظهرا

  يناير  19السبت 

  12:00إل  11:00 •
ً
 Manhood" –ظهرا

Academy"  إىل  8برنامج إلعداد الشباب من سن
 عن  سنة من أصول أفريقية 12

ً
ويعيشون بعيدا

 لبناء صفات رجولة إيجابية )بدون حجز(أوطانهم 
  3:30إل  2:30 •

ً
دورة مفتوحة مجانية  – عرصا

  لرقصة الصلصا الكوبية للمبتدئير  ولصقل المهارة
  4:30 إل 3:30 •

ً
لرقصة دورة مجانية  – عرصا

للمستوى المتوسط والمتقدم الصلصا الكوبية 
 )بدون حجز(

 

 

 

 

 

 

 

 

 يناير 20األحد 

  12 إل 11:00 •
ً
، –ظهرا تعليم تايكوندو للمبتدئير 

 سنة )بدون حجز( 12إىل 6من 
  1إل  12:00 •

ً
تعليم تايكوندو، للمستوى – ظهرا

 سنة )بدون حجز( 12-6المتقدم من 
  2:30إل  1:00 •

ً
تعليم تايكوندو، للشباب – ظهرا

 من 
ً
 سنة )بدون حجز( 13والكبار بدءا

 

 
 

 
 

 

ي حضانةلل
ف حجز ف  : بأو  ،9836 7221 020 ، اتصل عىل: الكير ي

وب  يد االلكي   . thecurve@rbkc.gov.ukالي 

  
 
ف" ف  W10 6TPبارد روود، لندن،  10مركز المساعدات المجتمعية "الكير

 لضمان توفر مكان، لذلك، يرح   6ص إىل  11مساًء، السبت واألحد:  8ص إىل  10الجمعة:  –: االثنير  ساعات العمل
ً
مساًء. تحتاج بعض األنشطة إىل الحجز مقدما

 : ي
وب  يد االلكي   لقائمة الكاملة لألنشطة: ا لالطالع عىل             thecurve@rbkc.gov.ukإرسال رسالة عي  الي 

grenfellsupport.org.uk/thecurve/events  

                                                                                    
 

  مركز المساعدات
 
ف" المجتمعية أنشطة وفعاليات ف  "الكير
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 لدعم استعادة أوضاع "غرينفيل"  £مليون  50تخصيص 

 50تمويل بقيمة  تخصيص عىل يناير( 9األربعاء )يوم  "فريق قيادة المجلس"وافق 
ي لدعم استعادة 

ليت  رين من مأساة أوضاع أولئك مليون جنيه اسي  نفيل" "غريالمتض 
 عىل مدى السنوات الخمس المقبلة. 

اتيجية كما وافق أعضاء المجلس عىل أوضاع غرينفيل" الشاملة استعادة  "اسي 
، و  ي

ي تحدد خطط دعم الثكاىل والناجير  والمجتمع األوسع لبناء مستقبل للتعاف 
الت 

 أفضل ألنفسهم وألرسهم. 

ي  يوليو،منذ شهر يشارك "المجلس"، 
ير  والناجللثكاىل صة خّص  تصميم خدمة مُ ف 

ي 
ل ر أن تصمراحلها األولية، ومن المقر لتلبية احتياجاتهم. تم اآلن إعداد خدمة ف 

لخدمة ا من أولويات تلك . وستكونالقادم أبريل شهر  بحلوللمستوى الخدمة الكاملة 
ي األش

ّصصة استعادة أوضاع وتعاف 
َ
. الُمخ

ً
را  خاص األكير تض 

   تحددكما 
ً
ي أيضا

اتيجية التعاف  ي نحو ا األهاىلي مع  "المجلس" تعاملكيفية اسي 
ي لتعاف 

ف 
اف عليهإطار يحدده المجتمع بنفسه ويتوىل  عة االستعانة بمجموعة واس. تم اإلرسر

ي سياق إعداد الخطط. شارك
ي مبادرة شخص 300أكير من  من المشاركات ف 

 ف 
ً
ا

" من خالل جلسات عامة مفتوحة وورش محادثات من أجل بناء مجتمعات أقوى"
ي جميع أنحاء "نورث كنسينغتون" 

. عمل تم عقدها ف  ي
ي الخريف الماص 

 تساهمف 
ي تم طرحها عىل اإلضافة إىل األفكار ب الجلسات،هذه 

 "مجتمعات أقوى" موقعالت 
(Stronger Communities ي تقديم أكير من

 للمجلس.  800(، ف 
ً
احا وتمكن اقي 

ي  10من اختيار أفضل  األهاىلي 
يوم أفكار "أفكار يشعرون أنها األكير أهمية ف 

قد المجتمعات األقوى ي نوفمي   " الذي عُ
" . 2018ف  ي

اتيجية التعاف  تحدد "اسي 
ي سيتم بها 

 كل فكرة.   تنفيذ الطريقة الت 

 ،
ً
رين، فوعىل صعيد المجتمع األوسع نطاقا خذ أباإلضافة إىل الدعم المستمر للمتض 

د يؤكبرنامج مجتمعي للمنطقة المحلية، والذي  إعداد مهمة " عىل عاتقه المجلس"
ي المجتمع ةالمتوفر مواطن القوة والمواهب عىل االستفادة من 

يشمل . وسوتعزيزها  ف 
للمنظمات المحلية )مع تمويل محدد  ومنحلتطوير القيادة المجتمعية،  برنامجذلك 

ي تم تحديدها ألولويات ل
ي محادثات  المجتمعية الت 

 وخطط ("مجتمعات أقوى"بناء ف 
ي المنطقة.  للساحات واألماكن

 المجتمعية ف 

اتيجية و ن واآل  وير سنعمل مع المجتمع المحىلي لتط والتمويل،بعد الموافقة عىل االسي 
نامج المجتمعي وتنفيذ  ي عوذلك  األخرى،األفكار الي 

ملنا بنفس النهج الذي اتبعناه ف 
ي الثكاىل والناجير  مع 

ي سياق المشاركة والتعاون ف 
 الخدمة المُ "تصميم ف 

َ
 . "صةّص خ

اتيجية استعادة أوضاع غريعىل  االطالعيمكنك  نفيل" النص الكامل "السي 
نت: المجلس"عىل موقع والمستندات الداعمة   bit.ly/2ViyMGI" عىل شبكة اإلني 

 
 

  
 

 والتعلق بها الح  من مكتبة دعوة لالستفادة 

 

  

 

 

 

 

ي من هواة إذا كنت 
 
القراءة والكتابة والمحادثة ف
ن لبيئة مريحة، فلماذا ال تزور مكتبتك المحلية؟ 

ل ب فحسب،اءة الكتب واستعارتها تتمكن من قر 
 يمكنك 

ً
كة  أيضا االنضمام إىل مجموعة قراءة مشي 

ي وجّرب وإجراء محادثات ُمَحِفزة، 
 
نفسك ف

ي نوادي األلعاب ممارسة بعض األلعاب 
 
ف

عن  ومجموعات الكتابة اإلبداعية وحت  دروس 
 المجوهرات. كيفية عمل 

ي 
 
ي االنغماس ف

 
بالنسبة ألولئك الذين يرغبون ف
ي عالم ملهم من الكتابة اإلبداعية، 

 
 فسيجدون ف

ي مكتبة
 
 "نورث  مجموعة الكتابة اإلبداعية ف

 

 

 
ً
 مرحبا

ً
ي طموحاتبهم و كنسينغتون" مكانا   هم. يلت 

تجتمع مجموعة الكتابة يوم الخميس كل 
ي تمام 

 
 وسُيعقد ، مساءً  6الساعة أسبوعير  ف

. يقدم يناير 17الخميس االجتماع التاىلي يوم 

ون عينات من أعمالهم  وطرحها للنقاش الحارص 
ي تقدم تعليقات بناءة.  عىل

المجموعة الت 
 سيقدم قائد المجموعة 

ً
ة مستائح ونص تقييما نير

ي ألولئك الذين 
 
 ذلك.  يرغبون ف

 مةالمستدينظرة عىل جميع األحداث بادر بإلقاء 
ي  المتاحة
 
 عىل المدينةالمكتبات عي  جميع ف

ي  "المجلس" موقع
وب   bit.ly/2VJOUkEاإللكي 

 

 عىلبها  البتلة الخاصة تضيفالمنار 
 لوحة الفسيفساء التذكارية

بتلة من بتالت لوحة الفسيفساء تم االنتهاء من أحدث 
ي اإلسالمي 

التذكارية لمجتمع غرينفيل من قبل "المركز الثقاف 
)المنار("، وقد شارك فيها رواد المنار أنفسهم ومعهم طاقم 

ي "، والذي ساهم Hubbالعاملير  والمطبخ المجمع "
بسخاء ف 

 طعام وشاي الزنجبيل خالل ورشة العمل األوىل. تقديم ال

ي لوحة الفسيفساء المتطورة،  
تحمل هذه البتلة، وهي السابعة ف 

( "
ً
 (. togetherكلمة "معا

ي قاعدة برج غرينفيل يوم  
 14الثنير  اسيتم تثبيت البتلة ف 

 . يناير

ي لوحة الفسيفساء من
مل ع من المقرر أن تكون البتلة التالية ف 

ي بورتوبيلل  ترست".  و مؤسسة "رجت 

بانتظام بخصوص "لوحة للحصول عىل التحديثات 
الفسيفساء التذكارية لمجتمع غرينفيل"، يرح  متابعة 

ACAVA Flourish  : عىل تويي 
www.twitter.com/ACAVAflourish . 

 

 

http://www.twitter.com/ACAVAflourish
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  ومعنوي طوال الليل
 دعم عاطف 
؛ ويتضمن هذا الدعم توفير خدمة نفسية تخصصية دعمإىل  بالحاجةالذين يشعرون تستهدف أولئك خدمة رسيرية للتوعية"  NHSيقدم "فريق   الهاتف عي   ليىلي

لية ألولئك  الذين يحتاجون إليها.  طوال الليل، مع زيارات مي  

  7و مساءً  10الساعة  ما بير   ،4393 8962 020 إذا كنت بحاجة إىل التحدث، يمكن ألي شخص االتصال عىل الرقم:  
ً
 وعىل مدار األسبوع.  صباحا

ً
 يوميا

 
 
 

 خدمات الدعم الُمتاحة
ي حادث ل

 
طة بشأن التحقيقات الجارية ف ي التحدث إىل الرسر

 
من يرغب ف

طة العاصمة عىل الرقم:   الحريق، المبادرة باالتصال برسر
020 8201 2426 . 

 جهات اتصال هامة
 تحقيقات غرينفيلخدمة 

ي محيط "غرينفيل".  
 
مكان واحد لتقديم الدعم، والنصائح والتوجيه ف

-grenfellsupport.org.uk/grenfellلمزيد من المعلومات: 
enquiries  :6414 7745 020أو االتصال بالرقم  

  "كروز" لحاالت الوفاة:  Cruseرعاية 
ي 
أو  1677 808 0808: عىل مدار اليوم اتصل بخط المساعدة المجاب 

يد عىل: ب المساعدة مفتوح  . وخطhelpline@cruse.org.ukالي 
  9:30من  االثنير  إل الجمعةمن 

ً
. وساعات ساءً م 5إل  صباحا

 مساًء. 8 إضافية مساء أيام الثالثاء واألربعاء والخميس، حت  

ات أو  يطانية، والتأشير استخراج بدل جوازات السفر الير
 استفسارات بالهجرة: 

  . 2832 303 0300 بخط المساعدة عىل مدار اليوم:  اتصل

 نوعية الهواء والتعرض للدخان: 
طبيبك الخاص  زيارةإن كان لديك أي مخاوف بشأن أعراض، يرح   
(GP .وباإلشارة إىل "غرينفيل" سوف يوجهونك إىل الجهة المناسبة ،) 

 دعم اإلسكان
ي حاجة إىل معرفة 

 
، أو كنت ف إن كان لديك أي استفسار بشأن التسكير 

 المسؤول عن التسكير  الخاص بك، يرح  االتصال عىل األرقام: 
 . 3008 7361 020، أو 111 137 0800

 دعم الضحايا: 
دعم للحصول عىل  111 1689 0808اتصل عىل مدار اليوم بالرقم:  

 : ي
وب  مادي أو معنوي، أو زيارة الموقع االلكي 

victimsupport.gov.uk . 

 الحصول عىل دعم 
ً
ي وعمىلي يمكنك أيضا

ي "عاطق 
 
مركز مساعدة ف

 . 9836 7221 020 عىل الرقم: ". اتصل The Curveغرينفيل 

 دعم للصحة العقلية للصغار
 (YoungMinds Mental Health Support) رسالة نصية أرسل 

  ،85258عىل الرقم:  YoungMindsإىل  مجانية
ً
ا  صغير

ً
إذا كنت شابا

ي من أي أعراض مرضية مرتبطة بالصحة العقلية. 
 وتعاب 

 

 

 

 

 

 

 

ي  آخر أخبار إجراءات إعادة
 
 التسكير  ف

 "برج غرينفيل و "غرينفيل ووك
 
 
 
 

 

 

  متمديد ال
 
شح لللتقدم وعد النهائ لنصب الجنة " عضويةللير

 "غرينفيللالتذكاري 

شح للجنة "النصب التذكاري لغرينفيل"، تم تمديد  إلتاحة مزيد من الوقت للجميع للي 
شيحات من   . 2019يناير  20األحد إىل  2018ديسمير  16األحد موعد إغالق الي 

اح لما سيحدث لموقع  نفيل" "برج غريجاري تشكيل "لجنة النصب التذكاري" لوضع اقي 
ي المستقبل وتحديد كيفية ملكية الموقع التذكاري وإدارته عىل المدى الطويل. كما 

 
ف

 إقرار األسلوب األكير مناسبة ومالئمة لتذكر أولئك الذين 
ً
ستتوىل اللجنة "اللجنة" أيضا

ي مأساة "غرينفيل". 
 
 فقدوا حياتهم ف

ثلون عائالت الضحايا، ممثلير  عن المجتمع: خمسة منهم سيم 10ستضم "اللجنة" 
وثالثة سيمثلون "برج غرينفيل" السابق وأهاىلي "غرينفيل ووك" الذين فقدوا منازلهم، 

 وسيمثل اثنان أهاىلي منطقة "النكسي  ويست". 

سيكون أعضاء اللجنة مسؤولير  عن تجميع آراء مجتمع "نورث كنسينغتون" من خالل 
شح، يرح  االتصال بأمانة "لجنة النصب  ي الي 

 
. إذا كنت ترغب ف التشاور مع األهاىلي

 : أو  GTMCSecretariat@communities.gov.ukالتذكاري" عىل العنوان التاىلي
 . 4831 444 0303االتصال عىل الرقم: 

 
 

 

 

 

ي بعد 
ي اآلب 

 
 2019يناير  10 األرقام كما ف

ة اإلخبارية هذه تتوفر                                                                                      باللغتير  العربية والفارسيةالنرسر
ً
 أيضا

 NHS" هي خدمة مجانية مقدمة من خدمة غرينفيل للصحة والرفاه"
رين من "غرينفيل". يمكن  مع المحافظة عىل الرسية لهؤالء المتض 

 grenfellwellbeing.comاإلحالة الذاتية من خالل الرابط: 

 ارةأو قم بزي، الخاص إذا كنت بحاجة إىل مساعدة عاجلة، اتصل بطبيبك
ي . المحىلي ( A&Eقسم الطوارئ )

 
 . 999: حاالت الطوارئ لالتصال ف

 

 

 مساكن مؤقتة 201إجمال  
20 
 

 شقق فندقية

8 

 مساكن دائمة

716  
 مع العائلة أو أصدقاء

1 
  فنادق

 
 ف

5 

 . مدعوون للحضور  األهاىلي جميع  – االجتماعات القادمة          

  غرينفيل لجنة تدقيق استعادة األوضاع       المجلس بكامل هيئته           
 
 ف

اير،  6األربعاء               ، قاعة كنسينغتون تاون هولمساءً  6:30 يناير، 23األربعاء               ، قاعة كنسينغتون تاون هولمساءً  6:30في 

            
             

 

 

 لحاالت التعير والديون الماليةنصائح مجانية ورسية 

 "  Kensington andيوفر "مكتب استشارات أهاىلي كنسينغتون وتشلسي
Chelsea Citizens Advice  نصائح مجانية ورسية وحيادية بشأن مسائل
 الماىلي لألهاىلي 

ي كنسينغتونالديون والتعير
 الذين يعيشون أو يعملون أو يدرسون ف 

 . نت للحصول عىل ا زيارة موقعقم بوتشيلسي ن لمزيد مالمكتب عىل اإلني 
 kensingtonandchelseacab.org.uk: لك أقرب موقع والتعرف عىلالمعلومات 

 


