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ي مركز المساعدات    2
 
برنامج األنشطة ف

ف(  المجتمعية )الكير

ي لوحة   3
 
 فسيفساء ازدهار بتلة أخرى ف

 "غرينفيل" التذكارية

ي عطلة    3
 
أنشطة رياضية لألطفال ف

 منتصف الفصل الدراسي 

ي ورشة عمل  الرئيس الهدفاإلبداع هو    3
 
ف

 جديدة للشباب

ة جديدة من     4 لهؤالء  NHSنشر

رين من غرينفيل   المتض 

استشارات مجانية ورسية بخصوص    4

 الديون

 

ي هذا اإلصدار
 
 ف

اير  1   59| العدد:  2019 فبر

ستأنف
ُ
تحقيقات "برج من المرحلة األوىل  ت

. وسوف سبتمي   3اإلثنير  يوم غرينفيل" 

ين حدثي   سيشهد هذا الشهر   من فعاليات مثب 
وع  حياة واحدة، ال " One Life No Knifeمشر

 ألهاىلي للسالح األبيض
ً
"، يتم تقديمهما مجانا

 الرائعةمع الموسيقى "نورث كنسينغتون"، 
والطعام اللذيذ وفرص مجزية للشباب الذين 

ي البلدة. 
 يعيشون أو يعملون أو يدرسون ف 

ي يبدأ إطالق برنامج 
  األنشطة والفعاليات بمباراة ف 

"  كرة قدم بي   شباب "كنسينغتون وتشلسي
(RBKC)  طة خدمات و منطقة )قيادة  العاصمةشر

ال اير 20األربعاء ( يوم وست سنبى . ستقام في 

ي 
""المباراة ف    1 ،وستواي سبورتس سنير

ي وستبدأ المباراة ، W10 6RPكراوثورن رود، 
ف 

األهاىلي بشدة ندعو . مساء   4:45الساعة تمام 
 للحضور وتشجيع الفريق ودعمه! 

اير  22الجمعة سيقام يوم  ي في 
 معرض الفرص ف 

ي Tabernacle" )تابرناكل"
 Powis( الكائن ف 

Square, W11 2AY ، اوح للشباب الذين تبى
. سيعقب المعرض  24و 15أعمارهم ما بي   

ً
عاما
ي مقدم من "

" One Vibeحفل موسيقى
ي سي  ي بر  1Xtra’sاإلذاعية "وتستضيفه قناة البر

Seani B ." 

، الذي يفتح أبوابه من المعرض سيوفر لك
السابعة وحبى الساعة  الخامسة مساء  الساعة 
ات ة للتعارف واالختالط مع فرص ،مساء   العشر

من أصحاب العمل المستقبليي   المحتملي   
وطهم فيم ة عن شر  مل يع نوالتعرف منهم مباشر

 

 فرصة معهم. كما يتيح 
ً
و المعرض لك أيضا ي    ج لبى

التوصل إىل اتفاق وربما  ،نفسك كموظف محتمل
ي وقت الحق. لعقد مقابلة توظيف لك 
يئة ب إنهف 

ي معرفة ما قد 
خالية من الضغط لمساعدتك ف 

ي المستقبل. ومن بي   أصحاب 
ي القيام به ف 

ترغب ف 
وط الخطبالفعل: العمل الذين تم تأكيد حضورهم 

يطانية،الجوية   نادي تشيلسي لكرة القدم، البر
برونيل، وفرقة إطفاء لندن، وجامعة  والجيش،

 . هم الكثب   وبرنسيس ترست، وغب 

، هاء من تكوين عالقات عمل مثمرةاالنتوبعد 
ستحظ  بليلة موسيقية باستضافة من قناة 

Radio 1Xtra’s Seani B ضيوف  ، مع حضور
ين حبى الساعة   . مساء   10ممب  

ي تفويتههذه أمسية 
عىل  . يمكنك الحصولا ال ينبغ 

ي 
تذكرة مجانية لهذا الحدث من خالل التسجيل ف 

Eventbrite ما عليك سوى زيارة .

www.eventbrite.co.uk  عنوالبحث One 
Life No Knife Opportunities Fair . 

 
ً
ي لندن ال تزا األسلحة البيضاءألن جريمة  نظرا

ل ف 
 و نفعاليات "وان اليف تهدف لذا  مشكلة،تمثل 

 إلتاحة الفرصللشباب  مجاالت توفب   نايف" إىل
 للعمل والتعليم. لهم 

طات صور ولقيرجر االنتباه إىل أنه سيتم التقاط 
ي هذه الفعاليات 

ي فيديو ف 
 الستخدامها المحتمل ف 

وي    ج والدعاية  المستقبلية.  أنشطة البى

 

 
 

تدقيق استعادة لجنة "
كير  

ي غرينفيل" والير
 
األوضاع ف

 خدمات األطفالعىل 

يمكنك اآلن االطالع عىل أوراق جدول األعمال 
ها من المستندات الداعمة  الجتماع لجنة وغب 

"Grenfell Recovery Scrutiny 
Committee "6األربعاء القادم ) يوم 

اير(  . في 

ي 
" ةاللجن" ستناقشها من بي   المواضيع البى

الخدمات والدعم المقدم للشباب من قبل 
اتيجية ضمن" خدمات األطفال"  "اسبى

ي غرينفيل"، 
تدبب   يةوكيفاستعادة األوضاع ف 

ات موارد استعادة األوضاع المطلوبة وإجراء
ي "غرينفيل". 

 إعادة التسكي   ف 

جدول األعمال يمكنك االطالع عىل 
والمستندات المؤيدة بالكامل من خالل زيارة 

bit.ly/2G5q0H3 . 

 6األربعاء يوم  التدقيق"لجنة " ستجتمع
اير ي  في 
ي  مساء   6الساعة تمام ف 

قاعة  ف 
ة.   كنسينغتون تاون هول الصغب 

 الجميع. بحضور نرحب 
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اير 4نير  االث  في 
  12:30إل  10:30 •

ً
 ICTفصول  –ظهرا

مع فرصة ، NOVAللمبتدئي   مقدمة من 
 للحصول عىل مؤهل )بدون حجز(

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

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

مهارات وظيفية  –مساء   8:00إل  6:00 •
ية مع  . مطلوب الحجز NOVAباللغة اإلنجلب  

ي مع 
 
" ف ف": "كريسي  "الكب 

020 7221 9836  
( مع Zumbaزومبا ) –مساء   7:30إل  6:30 •

 من 
ً
 سنة )بدون حجز( 18بوال لألعمار بدءا

 م 3إل  12:30ظ ومن  12إل  9:30الحضانة: 

اير 5الثالثاء   في 
  3:00إل  10:00 •

ً
نادي فوزية  – عضا

ي 
 
للحياكة.  )بدون حجز(. تنمية مهارتك ف

 الحياكة، والدردشة. 
  12:30إل  10:30 •

ً
 ICTفصول  –ظهرا

مع فرصة ، NOVAللمبتدئي   مقدمة من 
 للحصول عىل مؤهل )بدون حجز(

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

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

وب  يد االلكبى  بالبر
erincarlstrom@thereader.org.uk، 

 لجميع القدرات. متاحة 
 فصول لغة عربية –مساء   7:00إل  5:00 •

 من 
ً
سنوات )مطلوب الحجز:  7لألعمار بدءا

thecurve@rbkc.gov.uk)  
 م 3إل  12:30ومن  11:30إل  9:30الحضانة: 

 

اير 6ألربعاء ا  في 

  12:00إل  10:00 •
ً
ي  –ظهرا

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

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

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

ً
لمكافحة  مفتوحة جلسة –عضا

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

+ )جلسة عن الصحة والدعم 13للمرحلة السنية 
ي تحت 

اف: لورا(العاطق   إشر
وظيفية باللغة مهارات  –مساء   8:00إل  6:00 •

ية مع  "، NOVAاإلنجلب   ، االتصال ب  "كريسي
 9836 7221 020للحجز: 

دورة مجانية لرقصة  –مساء   7:00إل  6:00 •
ي صقل المهارة   ولراغبر

الصلصا الكوبية للمبتدئي  
 )بدون حجز(

دورة مجانية لرقصة  –مساء   8:00إل  7:00 •
الصلصا الكوبية للمستويات المتوسطة والمتقدمة 

 )بدون حجز(

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

 
اير 7الخميس   في 

  4:00ص إل  10:00 •
ً
 Clarion)مجموعة  –عضا

Housing )–  للجميع  وظائف عن بحثجلسات
ي ل

طلب التقدم استيفاء بيانات لمساعدة ف 
 الذاتية )بدون حجز(للوظائف وكتابة السب  

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

Open Age .ية كلغة ثانية للمت حدثي   باإلنجلب  
ي أنفسهم 

ي تحسي   مستواهم وثقتهم ف 
الراغبي   ف 

 )بدون حجز(
  2:00إل  11:30 •

ً
للكبار، مع  فنون إبداعية –ظهرا

 جاي. تعال وأصقل مهارتك )بدون حجز(

الداخلية، الدعم وزارة  –مساء   6:00إل  2:00 •
ي شؤون الهجرة وجوازات السفر )بدون حجز(

 
 ف

 فصول لغة عربية –مساء   7:00إل  5:00 •
 لألعمار 

ً
)مطلوب الحجز:  سنوات 7من بدءا

thecurve@rbkc.gov.uk)  
  3إل  2ظ ومن  1:30إل  10:00الحضانة: 

ً
 عضا

 
 

  

 
 

 
 
 

اير 8الجمعة   في 

  10:45إل  10:00 •
ً
  زومبا مع بوال –صباحا

  سنة فأكبر )بدون حجز( 18للسيدات من 

  12:00إل  11:00 •
ً
ي  – ظهرا

زومبيب 
(Zumbiniا ( )زومب )لألطفال( )بدون حجز 

  4:30إل  4:00 •
ً
،  – عضا تايكوندو، للمبتدئي  

 سنوات )بدون حجز( 6إىل  4لألعمار من 
،  – مساء   5:30إل  4:30 • تايكوندو للمبتدئي  

 سنة )بدون حجز( 12إىل 6لألعمار من 
تايكوندو، للمستوى  – مساء   6:30إل  5:30 •

 سنة  12إىل 6المتوسط لألعمار من 
تعليم تايكوندو للشباب  –مساء   8إل  6:30 •

 من 
ً
 سنة )بدون حجز( 13والكبار بدءا
 و  12إل  10الحضانة: 

ً
 م 5إل  12:30من ظهرا

اير  9السبت    في 

  2:00إل  11:00 •
ً
 Manhood" –ظهرا

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

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

ً
دورة مفتوحة مجانية  – عضا

لرقصة الصلصا الكوبية للمبتدئي   ولصقل 
  المهارة

  4:30 إل 3:30 •
ً
مجانية لرقصة دورة  – عضا

 الصلصا، )متوسط ومتقدم( )بدون حجز(

اير 10األحد   في 

  12 إل 11:00 •
ً
تعليم تايكوندو –ظهرا

، من   سنة )بدون حجز( 12إىل 6للمبتدئي  
  3 إل 11:00 •

ً
 Turbo Tutors Key–ظهرا

Stage 3 and Key Stage 4 نادي الواجبات .

 المدرسية مع معلم مؤهل )بدون حجز(
  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: الكب  ي

وب  يد االلكبى  . thecurve@rbkc.gov.ukالبر

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

  6ص إىل  11مساًء، السبت واألحد:  8ص إىل  10الجمعة:  –: االثني   ساعات العمل
ً
يد مساًء. تحتاج بعض األنشطة إىل الحجز مقدما من خالل البر

 : ي
وب    grenfellsupport.org.uk/thecurve/events لقائمة الكاملة لألنشطة: لالطالع عىل ا             thecurve@rbkc.gov.ukااللكبى

                                                                                    
 

ي مركز المساعدات
 
ف" المجتمعية أنشطة وفعاليات ف  "الكير

 

  

mailto:thecurve@rbkc.gov.uk
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ي عطلة منتصف الفصل 
 
أنشطة رياضية لألطفال ف

 الدراسي 

 " ي معسكرات  مشاركة أطفال الحي يشجع "كنسينغتون ليچب  سنبى
 
سة تدريب لممار ف

ي دورة مجانية لمدة يومي   خالل عطلة نصف العام الدراسي 
 
رياضة التنس المصغر ف

ي يالحالية. 
 
ي هذا المعسكر ف

 
اك ف "، سيلتشسير مكن االشبى  رود، "كنسينغتون ليچير سنير

W10 6EX ، اير 22الجمعة و 21الخميس يوم  4وحبى الساعة  مساء   2من الساعة  في 
اوح  مساء    سنوات.  10إىل  5أعمارهم بي   لألطفال الذين تبى

 مكان لمخيم جديد لممارسة 
ً
كما يتوفر ضمن أنشطة عطلة منتصف العام الدراسي أيضا

ي "ستعقد هذه التنس المصغر. 
 
ي سنير الحصص التدريبية ف

ف كومينتر ف(،  "الكير )الكب 
اير 20 األربعاءو، 19الثالثاء يوم  W10 6TPبارد رود،  10   10من الساعة  في 

ً
إىل  صباحا

  12الساعة 
ً
اوح أعمارهم بي    ظهرا

 سنوات.  8إىل  5لألطفال الذين تبى

"، السيد فيل  للتسجيل، ي "كنسينغتون ليچب  سنبى
 
ي ف

يرجر االتصال بمدير النشاط الرياض 
الهاتف اسم طفلك وتاري    خ ميالده ورقم  وتسجيل phil.kemp@gll.orgعىل العنوان: 

 الوالد / وىلي األمر. الخاص ب

 8من  أقلالفصل الدراسي لألعمار  دورات السباحة المجانية أثناء عطلة منتصف تعود كما 
 الحصص التدريبية الخاصة بالسباحة جميعأثناء سنوات 

 ." ي "كنسينغتون ليچب  سنبى
 
 المسبق، ال حاجة للحجز العامة ف

 دورة من دوراتأي  إىلواالنضمام  عليك سوى الحضور  ما 
. عطلة  "السباحة للجميع" خالل  منتصف العام الدراسي

ي مرحلة تعلم السباحة أو  و 
 
 كنت سواء كنت ف

ً
 ماهرا

ً
 ،سباحا

ي قراءة قواعد سالمة السباحةيرجر 
 
 قضاء بعض الوقت ف

ي 
 
" عىل الرابط:  "كنسينغتون ليچب   المتبعة ف  سنبى

www.better.org.uk/swimsafetyrules . 

ها منيرجر   مالحظة أنه ال يتم تضمي   دروس السباحة وغب 
ي 
ف عليها مدربونالجلسات البى نامج يشر ي هذا البر

 
 . ف

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ي ورشةالرئيس  الهدفاإلبداع هو 
 
 ف

 عمل جديدة للشباب

ي ورشة عمل مجانية لألطفال والشباب من المنتظر عقد 
 
ف

ف عىل تنظيم هذه الورشة "كاميتان "نورث   كنسينغتون". يشر
ي (، وهي Camitan Artsآرتس" )

فت عىل المنظمة البى أشر
 Lyrikalوكتاب " ،Poetry 4 Grenfellإخراج فعاليات 

Artتأليفحيث يمكنك  لإلبداعمساحة يتم توفب  "، وس 
 مع أنشطة أخرى مثل الراب والفنون والرقص.  الشعر،وتالوة 

 سوف تكون الجلسات 
ً
ي فيه الفن بالشعر  مكانا

ع ميلتقى
 حية بالتناوب لتوفب  جو من 

استضافة فناني   وعزف موسيقى
فيه واإللهام.   البى

اير 5الثالثاء الجلسة األوىل يوم من المقرر عقد  مع ورش  في 
باستثناء العطل  فيما بعد، الخميسو الثالثاءعمل يومي 
 المدرسية. 

 ت: توقيتات عقد الجلسا

لألعمار من  مساء   6:30حبى  مساء   5من الساعة  الثالثاءأيام 
  12إىل  8

ً
ي  عاما
 
 W10 ،فريستون رود 187، "هارو كلوب"ف

6TH 

 مساء   6:30الساعة  حبى مساء   5 الساعة منالخميس  أيام
  21إىل  12لألعمار من 

ً
ي  عاما
 
  Octavia’s The Reed ،28ف

 . W11 1NH، كونفنت جاردن

ي المشاركة، 
 
ي حالة رغبة طفلك ف

 
ن ع الحجز يرجر تسجيل ف

ي إىل
وب  ي العنوان:  طريق إرسال بريد إلكبى

 
السيد إيمانويل ف

Ka.1@hotmail.co.uk 

 

 

 

ي لوحة ازدهار 
 
فسيفساء  بتلة أخرى ف
 "غرينفيل" التذكارية

ي بورتوبيللالشباب انتىه  ي فعاليات "رجبر
 
 و المشاركون ف

 لوحة الفسيفساء التذكاريةالبتلة الثامنة ل عملترست" من 
 لمجتمع "غرينفيل". 

ي لوحة األخرى  البتالتلبتلة إىل سوف يتم إضافة ا
 
ف

ة الصامتة المقرر لها يوم  امن مع فعالية المسب   
الفسيفساء بالبى

اير 14الخميس   . في 

زهرة الفسيفساء كجزء من الكشف عن الجزء األوسط لتم 
  12فعاليات إحياء ذكرى مرور 

ً
 عىل "غرينفيل". شهرا

، اضطلعت مجموعات مجتمعية مختلفة ومنذ  ذلك الحي  
هر. إىل اللوحة التذكارية كل ش واضافتها بعمل بتلة خاصة بهم 

تستند لوحة الفسيفساء إىل قاعدة برج غرينفيل، مع البتالت 
ي تحمل كل واحدة منهن كلمة مختارة من المجتمع مثل: 

البى
 ،
ً
ام، الشجاعة، معا الحب، األمل، االتحاد، التضامن، االحبى

 (. Graceوهذه البتلة الحالية تحمل كلمة "اإلحسان" )

عمل  Acklam Villageتوىل "أكالم فيلدچ" تمن المقرر أن 
جانب  من ولم يتم االستقرار عىل الكلمة بعد التالية.  البتلة

 المجموعة المجتمعية. 

 

رجال نورث كنسينغتون 
وايت ووتش يحملون 
ي 
 بتلة الشهر الماض 

 من تصوير: 
ي لورينت بيلسون  توبر
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ي ومعنوي طوال الليل
 دعم عاطف 
؛ ويتضمن هذا الدعم توفب  خدمة نفسية تخصصية عبر الهاتف دعمإىل  بالحاجةالذين يشعرون تستهدف أولئك خدمة شيرية للتوعية"  NHSيقدم "فريق   ليىلي

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

  7و مساء   10الساعة  ما بي    ،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 الشر

 
من يرغب ف

طة العاصمة عىل الرقم: الحريق، المبادرة   باالتصال بشر
0800 032 4539 . 

 جهات اتصال هامة
 خدمة تحقيقات غرينفيل

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.ukالبر
  9:30من  االثنير  إل الجمعةمن 

ً
. وساعات ساء  م 5إل  صباحا

 . مساء   8 إضافية مساء أيام الثالثاء واألربعاء والخميس، حبى 

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

  . 2832 303 0300 اتصل بخط المساعدة عىل مدار اليوم: 

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

 دعم اإلسكان
ي حاجة إىل معرفة 

 
، أو كنت ف إن كان لديك أي استفسار بشأن التسكي  

 المسؤول عن التسكي   الخاص بك، يرجر 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 االلكبى

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  صغب 

ً
، إذا كنت شابا

ي من أي أعراض مرضية مرتبطة بالصحة العقلية. 
 وتعاب 

 

 

 

 

 

 

 

ي  آخر أخبار إجراءات إعادة
 
 التسكي   ف

 "برج غرينفيل و "غرينفيل ووك
 
 
 
 

 

 

ة جديدة من  رين من غرينفيل NHSنشر  للمتض 
 
 

 

 

 

ي بعد 
ي اآلبى

 
 2019 يناير  31 األرقام كما ف

ة اإلخبارية هذه تتوفر                                                                                      باللغتي   العربية والفارسيةالنشر
ً
 أيضا

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

 

 . مدعوون للحضور  األهاىلي جميع  – االجتماعات القادمة          

ي غرينفيل لجنة تدقيق استعادة األوضاع           
 
   اجتماع "فريق القيادة"                                                       ف

اير،  6األربعاء             اير،  20األربعاء                                    ، قاعة كنسينغتون تاون هولمساءً  6:30فبر                  ، قاعة كنسينغتون تاون هولمساءً  6:30فبر
       

            
             

 

 

 مساكن مؤقتة 202إجمالي 
17 
 

 شقق فندقية

4 

 مساكن دائمة

177 

 مع العائلة أو أصدقاء

1 
ي فنادق

 
 ف

3 

"خدمات غرينفيل للصحة قامت 
والرفاه" التابعة لخدمات الصحة 

ة جديدة بإصدار  NHSالوطنية  نشر
د اتصال مفيدة قبيانات تحتوي عىل 
ي 
 االستفادة منها. ترغب ف 

مجموعة من العالجات  يقدم الفريق
الحوارية والدعم لمساعدة أي 

ر من شخص  مأساة متض 
كما يتوىل العاملون .  "غرينفيل"

ي مساكنهم 
بالخدمة زيارة األهاىلي ف 

 وأهاىلي الناجي    معرفةللتأكد من 

 

هناك من الضحايا وجميع السكان بأن 
إذا أرادوا التحدث، وأن  إليهم سيستمع

ي 
علماء النفس متاحي   إذا رغبوا ف 

 ذلك. 

ة  ىل عبالفعل وقد تم توزي    ع هذه النشر
ي 
، بعض األشخاص ف  وسيتم الحي

ة توزي    ع المزيد  أثناء فعالية "المسب 
ي األسبوع القادم يوم 

الصامتة" ف 
اير 14الخميس  يمكنك أيضا . في 

ة عىل موقع االطالع عىل هذه  النشر
CNWL bit.ly/2UurChA . 

 

 

 

 

 نصائح مجانية ورسية لحاالت التعير والديون المالية

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

ي كنسينغتالديون والتعبر
ون الذين يعيشون أو يعملون أو يدرسون ف 

 . نت للحصول عىل ا زيارة موقعقم بوتشيلسي من  لمزيد المكتب عىل اإلنبى
: لك أقرب موقع والتعرف عىلالمعلومات 

kensingtonandchelseacab.org.uk 

  

 

 


