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أخبار دعم غرينفيل
يف هذا اإلصدار

احتفل بالكريسماس هذا العام
"الكيف"
يف
ر

الكيف
 2برنامج األنشطة يف مركز ر
(الكيف)
المجتمع
ر
ي
قصية ،ولكن بها أفكار عظيمة؟
 3دورة
ر

"الكيف"
خالل األسابيع القليلة المقبلة ،سيستضيف
ر
الت تسبق
االحتفالية
مجموعة من الفعاليات وورش العمل
ي
عيد الميالد .الدعوة عامة لجميع األعمار للحضور والمشاركة
يف االحتفاالت واالستمتاع ببعض األنشطة الشتوية.

التغيي مع
 3ساعد طفلك يف مرحلة
ر
برنامج دعم اآلباء واألمهات

"الكيف" يف  10بارد رود ،W10 6TP ،ويمكن االتصال
يقع
ر
به عىل الرقم.020 7221 9836 :

 3فحوصات بيئية يف منطقة "غرينفيل"
وما حولها

األحد  2ديسمي ،األحد  9ديسمي واألحد
ً
ً
 16ديسمي 12 ،ظهرا –  3عرصا
تعال وشارك فاطمة يف عمل مفارش
مزخرفة من الكروشيه لي ريي ميلك يف عيد
الميالد .ورشة العمل هذه مفتوحة للجميع
وليس هناك حاجة للحجز.
الثالثاء  4ديسمي ،األربعاء  5ديسمي
والثالثاء  11ديسمي
مساء إىل  7:30مساءً
ً
من 5:30
ورشة لعمل الهدايا مع "إيالريا" .فرصة
لتصميم وتصنيع منتجات تتمتع بالجمال
الطبيع بنفسك .مطلوب الحجز ،من
ي
خالل االتصال عىل الرقم:
.020 7221 9836
ً
ً
السبت  22ديسمي ،من  1ظهرا –  4عرصا
بادر بزيارة المركز وحضور حفلة عيد
ً
ً
الميالد .ونعدك بأنه سيكون يوما مليئا
ً
العائىل ،وسيكون هناك طعاما
بالمرح
ي
ً
وألعابا ومغارة سانتا لألطفال دون سن
ر
العارسة.

قد تكون هذه الدورة مفيدة لك

ً
ً
األربعاء  5ديسمي 1 ،ظهرا إىل  3عرصا
ورشة مفتوحة لتعليم صنع إكليل عيد
الميالد .تعال وتعلم كيفية صنع إكليل عيد
الميالد الخاص بك واحصل عىل زخارف
وزينة احتفالية جديدة لميلك أو هدية
ألحبائك.

 4تحديث عن "غرينفيل" من "وزير
الدولة"
 4جلسات عامة ومفتوحة للجميع
للتحدث مع فريق التحقيق
 4آخر أخبار اإلسكان
 4خدمات الدعم المتاحة

الجمعة  7ديسمي ،األربعاء  12ديسمي
ً
مساء
والجمعة  14ديسمي 5 ،إىل 7:30
تعلم مهارة صنع جوارب الكريسماس
بحرفية وعمل شنطة الهدايا مع "مس
الت تبدأ من  12سنة .يتوفر
تانيا" لألعمار ي
عدد محدود من األماكن يف هذه الورشة،
ً
يرح االتصال مسبقا للحجز عىل الرقم:
لذا ر
.020 7221 9836
"الكيف" أبوابه من األحد 23
سيغلق
ر
ديسمي إىل الثالثاء  1يناير ،ويعاود العمل
ً
يوم األربعاء  2يناير طبقا لمواعيد العمل
ً
ً
مساء.
العادية 10 ،صباحا إىل 8

إزالة الحطام والركام من موقع "غرينفيل"
والت كانت ُمخزنة حت
الت تحتوي عىل مواد ،ي
جاري نقل الحاويات ي
"ح النكسي وست" ،إىل موقع تخزين آمن خارج
اآلن يف مرائب ي
الموقع .وسيتم تسليم حاويات أخرى وتحميلها مع أكياس .ستتم
ً
االثني والخميس حت انتهاء عملية اإلزالة تماما.
يوم
ر
عمليات اإلزالة ي
1

خالل هذه العملية ،يتم التعامل مع الحطام بأمان ومتابعة تنفيذ هذه
المهمة بعناية .لم يظهر حت اآلن أي سبب يدعو إىل القلق.
ح النكسي
ستكون نتائج المراقبة متاحة
لألهاىل من خالل "فريق ي
ي
وست".
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"الكيف"
أنشطة وفعاليات يف مركز المساعدات المجتمعية
ر
االث رني  3ديسمي

ً
•  9:45إىل  1ظهرا – تقوية الروابط األرسية ،تقوية
المجتمعات .المزيد من المعلومات عىل الصفحة
رقم  3من هذه ر
النشة.
ً
(هيلت هارتس)
•  1:00إىل  3:00عرصا – تعقد
ي
 Healthy Heartsدورة  10أسابيع .للتسجيل:
olivia.bales@healthyhearts.org.uk
ً
المجتمع –
•  2:00إىل  4:00عرصا – فريق التواصل
ي
قصي
يقدم نصائح
وتوجيهات ،بدون حجز ،ودعم ر
َّ
األجل ،مع مداخالت ُم َركزة لهؤالء الذين يحصلون
عىل أي خدمات
ً
مساء – نادي الواجبات المدرسية
•  5:00إىل 7:00
لجميع األعمار ،معلم مؤهل (بدون حجز)
ً
مساء – مهارات وظيفية باللغة
•  6:00إىل 8:00
اإلنجليية مع  .NOVAمطلوب الحجز من خالل
ر
"الكيف" عىل الرقم:
ف
"
"كريس
األخت
االتصال
ر
ي ي
020 7221 9836
ً
مساء – زومبا ( )Zumbaمع بوال
•  6:30إىل 7:30
ً
لألعمار بدءا من  18سنة (بدون حجز)
ً
چامت ( )Jambiتقدم
•  6:30إىل  7:45مساء –
ري
ورشة إيقاع  .Tribo Samba-Reggaeنرحب
بجميع المستويات (بدون حجز)
ً
ً
الحضانة 9:30 :صباحا إىل  12ظهرا ومن
ً
 12:30إىل  3عرصا

الثالثاء  4ديسمي

ً
سي ذاتية،
•  10:30إىل  12:30عرصا – ورشة عمل ر
مع مس چاسمن من ( NOVAنرحب بجميع
األعمار ،وبدون حجز)
ً
•  10:00إىل  3:00عرصا – نادي فوزية للحياكة
للجميع( .بدون حجز) .تنمية مهارتك يف الحياكة:
خياطة ودردشة.
ً
•  10:30إىل  12:30ظهرا – دورات Accredited
 ESOL/English Awardيف مهارات اللغة
اإلنجليية التحدث واالستماع .للمستويات  1و2
ر
من ( ،Westway Trustبدون حجز).
ً
•  12:00إىل  4:30عرصا – خدمة توظيف األرس
والمجتمعات ( .)FACESدعم للعثور عىل وظيفة
وإدارة الصعوبات األخرى مثل مشاكل اإلسكان
والديون ورعاية األطفال .اتصل عىل 020 7641
 3336لمزيد من المعلومات ،بدون حجز.
ً
•  2:00إىل  4:00عرصا – تقدم  Open Ageللصحة
ً
والرفاه دورة لألعمار بدءا من  50سنة .للحجز،
ر
يرح االتصال بالسيدة "مود" عىل020 8962 :
.5594
ً
مساء – مجموعة القراءة المشيكة
•  4:00إىل 5:00
للكبار واألطفال .للحجز ،ولمزيد من المعلومات ،مع
السيدة "إيرن" عىل الرقم 07483 972020 :أو
erincarlstrom@thereader.org.uk

للحجز يف الحضانة ،اتصل عىل،020 7221 9836 :
ون.thecurve@rbkc.gov.uk :
أو ب ر
الييد االلكي ي

ً
ً
مساء – دورات لغة عربية لألعمار بدءا
•  5:00إىل 7:00
من  7سنوات (مطلوب الحجز،
ر
يرح المراسلة)thecurve@rbkc.gov.uk :
ً
ً
الحضانة 9:30 :صباحا إىل  11:30ظهر ا ومن 12:30
ً
إىل  3عرصا

األربعاء  5ديسمي

ً
"الكيف"،
 10:00إىل  12:00ظهرا – قهوة الصباح يف
ر
تعال إىل فنجان قهوة ودردشة
ً
•  10:00إىل  12:00ظهرا – مهارات  ICTمع Open
 .Ageلمزيد من المعلومات والحجز ،ر
يرح االتصال
باألخت "مود" عىل الرقم.020 8962 5594 :
ً
•  10:00إىل  12:00ظهرا – برنامج Circle of
 Securityلإلرشاد اليبوي لآلباء من Total Family
مبت عىل
 .Coachingبرنامج
تدريت للتدخل المبكر ي
ري
أساس العالقات لمدة ثمانية أسابيع يهدف إىل بناء
عالقة ترابطية ربي الوالدين واألطفال.
اتصل بـ info@totalfamilycoaching.co.uk :أو
 020 8969 5554أو 07397 871 877
ً
للمبتدئي مقدمة
•  12:00إىل  2:30ظهرا – فصول ICT
ر
من  ،NOVAمطلوب الحجز ،االتصال باألخت
"كريس"020 7221 9836 :
ي
ً
التعاط
مكافحة
لدعم
جلسة
•  1:15إىل  3:15عرصا –
ي
واإلدمان (بدون حجز)
ً
مساء – مجموعة الفتيات الشابات
•  4:00إىل 7:00
للمرحلة السنية ( +13جلسة عن الصحة والدعم
العاطف تحت رإرساف :لورا)
ي
ً
مساء – ورشة عمل هدايا الكريسماس
•  5:30إىل 7:30
مع إيالريا .لألعمار من  12إىل  17سنة .االتصال
بالكيف.0207 221 9836 :
ر
ً
مساء – مهارات وظيفية باللغة
•  6:00إىل 8:00
"كريس" عىل
اإلنجليية مع  .NOVAاالتصال باألخت
ر
ي
الرقم( 020 7221 9836 :مطلوب الحجز المسبق)
ً
مساء – دورة مجانية لرقصة الصلصا
•  6:00إىل 7:00
اغت صقل المهارة (بدون حجز)
الكوبية
ر
للمبتدئي ولر ير
ً
مساء – دورة مجانية لرقصة الصلصا
•  7:00إىل 8:00
الكوبية للمستويات المتوسطة والمتقدمة (بدون حجز)
ً
مساء
الحضانة 10 :ص إىل  12:30ظ ومن  1:00إىل 5

الخميس  6نوفمي

ً
•  10:00ص إىل  4:00عرصا – مجموعة ( Clarion
 – )Housingجلسات بحث عن وظائف للجميع
السي
للمساعدة يف طلب التقدم للوظائف وكتابة ر
الذاتية (بدون حجز)
ً
•  10:00إىل  12:00ظهرا – Open Ageتقدم "تحدث
بثقة" (بدون حجز)
ً
الكيف،
ف
One
Digital
–
ا
ر
ظه
•  10:00إىل 1:00
ر
ي
تعلم كيفية استخدام اإلنينت واالستمتاع بها .لجميع
المستويات (بدون حجز)

"الكيف" يف أعياد الكريسماس
توقيتات العمل يف
ر

الجمعة  21ديسمي السبت  22ديسمي
مفتوح كالمعتاد

حفل الكريسماس

ً
•  10:30إىل  12:30ظهرا – ورشة للبحث عن وظيفة
(بدون حجز) مع چاسمن من  ،NOVAللجميع
ً
•  11:30إىل  2:00ظهرا – دروة فنون إبداعية للكبار
مع J
ً
•  1:00إىل  4:00عرصا – برنامج توظيف
( .)Empower4successلمزيد من المعلومات أو
للحجز ،اتصل 07960 235342 :أو 07943
 250388أو info@rempower4success.org
ً
"الكيف".
مساء –  One Digitalيف
•  2:00إىل 4:00
ر
تعلم استخدام اإلنينت واالستمتاع بها .للجميع.
•  2:00إىل  – 6:00وزارة الداخلية ،الدعم يف شؤون
الهجرة وجوازات السفر (بدون حجز مسبق)
ً
مساء – دورات لغة عربية لألعمار
•  5:00إىل 7:00
ً
بدءا من  7سنوات (مطلوب التسجيل ،ر
يرح
المراسلة)thecurve@rbkc.gov.uk :
ً
ً
الحضانة 10:00 :إىل  1:30ظهرا ومن  2إىل  3عرصا

الجمعة  7ديسمي

ً
زومت للنساء مع بوال
•  :10:00إىل  10:45صباحا – ر ي
الت تبدأ من  18سنة (بدون حجز)
لألعمار ي
ً
زومبيت ()Zumbini
–
ا
ر
ظه
12:00
إىل
• 11:00
ي
(زومت لألطفال) (بدون حجز)
ري
ً
•  4:00إىل  4:30عرصا – تعلم تايكوندو ،لألعمار من
 4إىل  6سنوات (بدون حجز)
ً
مساء – تعلم تايكوندو ،لألعمار من
•  4:30إىل 5:30
6إىل  12سنة (بدون حجز)
ً
مساء – تعلم تايكوندو ،للمستوى
•  5:30إىل 6:30
المتوسط لألعمار من 6إىل  12سنة (بدون حجز)
ً
ً
مساء – تعلم تايكوندو ،شباب وكبار بدءا
•  6:30إىل 8
من  13سنة (بدون حجز)
ً
ً
مساء
الحضانة 10 :إىل  12ظهرا ومن  12:30إىل 5

السبت  8ديسمي
•

•

•
•

ً
للمبتدئي من
 11:00إىل  1:00ظهرا – فصول ICT
ر
 ،NOVAدورة لمدة  6أسابيع .االتصال باألخت
"الكيف" للحجز020 7221 9836 :
"كريس" يف
ر
ي
ً
جامت ( )Jambiتقدم ورشة
–
ا
رص
ع
4:00
إىل
2:00
ري
.
إيقاع  Tribo Samba-Reggaeنرحب بجميع
المستويات (بدون حجز)
ً
 2:30إىل  3:30عرصا – دورة مفتوحة مجانية لرقصة
للمبتدئي ولصقل المهارة
الصلصا الكوبية
ً ر
 3:30إىل  4:30عرصا – دورة مجانية لرقصة الصلصا
الكوبية مستوى متوسط ومتقدم (بدون حجز)

األحد  9ديسمي

ً
•  11:00إىل  12ظهرا –تايكوندو ،من 6إىل  12سنة
ً
•  12:00إىل  1ظهرا –تايكوندو متقدم من  12-6سنة
ً
•  1:00إىل  2:30ظهرا –تايكوندو ،للشباب والكبار
ً
بدءا من  13سنة (جميع دورات
التايكوندو بدون حجز)
األربعاء  2يناير

األحد  23ديسمي
إىل الثالثاء  1يناير (مغلق) مفتوح كالمعتاد

"الكيف" يف  10بارد روود ،لندنW10 6TP ،
مركز المساعدات المجتمعية
ر
ً
ً
ً
ساعات العمل:
مساء .تحتاج بعض األنشطة إىل الحجز مقدما لضمان توفر مكان ،لذلك ،ر
يرح
مساء ،السبت واألحد 11 :ص إىل 6
االثني – الجمعة 10 :ص إىل 8
ر
لمعرفة القائمة الكاملة لألنشطةgrenfellsupport.org.uk/thecurve/events :
ونthecurve@rbkc.gov.uk :
االلكي
يد
الي
عي
إرسال رسالة ر ر
ي
2
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قصية ،ولكن بها أفكار عظيمة؟
دورة
ر
قد تكون هذه الدورة مفيدة لك
إذا كنت ترغب يف الحصول عىل مقابل مادي من
خالل القيام بعمل تحبه ،يمكن أن تكون دورة
"مقدمة يف المشاري ــع التجارية"
ه الخطوة
)
Introduction
(to Enterprise
ي
الت تستغرق
المثالية للبدء .خالل هذه الدورة ي
ساعتي ونصف الساعة ،ستتعلم كيفية وضع
ر
ر
فكرة لبدء مشوعك وتحويله إىل حقيقة،
األساسيي
تلف الدعم والتوجيه
ر
باإلضافة إىل ي
المطلوبي لجعل فكرة عملك قابلة للتطبيق قدر
ر
المستطاع.
سوف تستعرض معك لوري ربينار ،مؤسسة
ررساكة خدمات األعمال ،موضوعات مهمة مثل:

لحجز مكانك ،تفضل بزيارة
 bit.ly/2Sih7Nbأو اتصل عىل الرقم:
ون
عي ر
 ،020 7460 550أو ر
الييد اإللكي ي
.info@pbc.co.uk
إذا كنت ترغب ف نقل فكرة ر
مشوعك خطوة
ي
لألمام بعد االنتهاء من هذه الدورة التدريبية،
فلماذا ال تشارك يف الدورة التدريبية الكاملة
"بدء المشاري ــع التجارية" ( Business
 .)Start-Upيمكنك االطالع عىل معلومات
عن هذا يف دورة "مقدمة يف مجال األعمال"
ون عىل
أو عن طريق إرسال بريد إلكي ي
.info@pbc.co.uk

• عمالء وزبائن
• منتجات  /خدمات
• توظيف أموال
التسعي
•
ر
• اليوي ــج
• منافسات
• تدفقات مالية.
• أرباح وخسائر
ً
جادا ف جعل فكرة ر
مشوعك حقيقة
إذا كنت
ي
مجان يف هذه الدورة
مكان
حجز
ب
بادر
واقعة،
ي
ً
يوم الثالثاء  4ديسمي من  12:30ظهرا إىل 3
ً
عرصا يف مركز "بورتوبيللو ربينس سني"383 ،
الدبروك غروف ،لندن .W10 5AA

التغيي مع الينامج الجديد لدعم اآلباء
ساعد طفلك خالل مرحلة
ر
واألمهات
يأن برنامج "تقوية األرس وتعزيز
ي
"الكيف" لعقد دورة
المجتمعات" إىل
ر
ً
رعاية أرسية لمدة  13أسبوعا ألي شخص
لديه أطفال منتظمون يف المدارس داخل
الينامج ،المحبوب من
البلدة .يساعد هذا ر
أهاىل األطفال الصغار الذين تياوح
ي
اهقي حت
أعمارهم ربي ثالثة سنوات والمر ر
سن  ،18اآلباء واألمهات عىل فهم كيفية
تطور شخصية أطفالهم ،ويوفر أساليب
فعالة إلدارة السلوك لمساعدة األطفال
خالل مراحل التحول الرئيسية يف حياتهم.
قال أحد اآلباء ممن أكملوا الدورة
يأن األطفال إىل الحياة
التدريبية" :ال ي
ه
الدورة
ه
وهذ
للتعامل،
معي
بدليل ر
ي
بمثابة أفضل بديل لدليل التعامل هذا".
االثني  3ديسمي يف
تبدأ الدورة يوم
ر
الكيف" 10 ،بارد رود.W10 6TP ،
" ر
سيكون هناك المرطبات والغداء مع
3

توفر أماكن محدودة يف الحضانة ر
(يرح
االستفسار عند الحجز).
ون
عي ر
احجز مكانك ر
الييد اإللكي ي
 .nadsone@hotmail.co.ukللحجز،
اتصل عىل الرقم 020 8962 5720 :أو
عىل الرقم.07738 916788 :

الفحوصات البيئية يف موقع
"برج غرينفيل" والمنطقة
المحيطة
أكدت وزارة اإلسكان والمجتمعات المحلية
والحكومة المحلية ( )MHCLGالخطوات
ً
المض قدما يف عمليات
التالية يف
ي
الفحوصات البيئية اإلضافية.
خياء من
أنشأت "الحكومة" مجموعة ر
وكاالت متعددة تضم " البيئة" و"الصحة
العامة يف إنجليا" و"مجلس كنسينغتون
وتشيلس" و"منظمة الصحة الوطنية يف
ي
إنجليا" للتأكد من إجراء مسح شامل لليبة
حول "برج غرينفيل" وسيتم ر
نش نتائج
التحليل عىل الجمهور.
لتوفي تأكيدات
ر
"كبي المستشارين
علمية مستقلة ،قام
ر
العلميي للحكومة" بتشكيل مجموعة
ر
المتخصصي
مستقلة من المستشارين
ر
لمراقبة الجودة يف كل مرحلة من مراحل
العملية.
تدبي
بدأت "الحكومة" هذا األسبوع يف ر
الخيات ذات الصلة لعمل التقييمات األولية
ر
بخياء متخصص ري
الالزمة .سيتم االستعانة ر
خيتهم
مستقلي ،ويتم تعيينهم عىل أساس ر
ر
يف مجال البيئة .وسيتم اختيارهم من شبكة
الخياء ر
الخياء
ويشف عليهم فريق ر
من كبار ر
ر
.
متعدد الوكاالت من المتوقع نش النتائج
األولية يف ربيع عام .2019
بمجرد االنتهاء من عملية االختيار ،سيقوم
المتخصصون ر
بإرساك المجتمع يف التحض ري
المسبق لتصميم وتنفيذ عملية الفحص .من
المقرر أن يتم ذلك خالل العام القادم.
ُ
"الكيف" كل
ستعقد جلسات أسبوعية يف
ر
الحكوميي
المسؤولي
ثالثاء بعد الظهر مع
ر
ر
الينامج وطرح األسئلة ومقابلة
لمناقشة ر
ً
المستقلي .يمكنك أيضا
االختصاصيي
ر
ر
االتصال بـ environmental-
checks@communities.gov.uk
بشأن أية مخاوف أو أسئلة قد تكون لديك.
يتوفر المزيد من المعلومات والتحديثات
المنتظمة عىل الموقع:
www.gov.uk/guidance/soil-andenvironmental-checks
ُ
سوف تجري "هيئة خدمات الصحة
ً
الوطنية" ( )NHSقريبا فحوصات طبية
األهاىل يرغب يف ذلك.
إضافية ألي فرد من
ي
يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات عىل
التاىل.www.grenfell.nhs.uk :
الموقع
ي

نوفمي 2018
23
ر

أخبار جهود دعم غرينفيل

خدمات الدعم ُ
المتاحة

عىل من يرغب ف التحدث إىل ر
الشطة بشأن التحقيقات الجارية يف
ي
ر
حادث الحريق ،المبادرة باالتصال بشطة العاصمة عىل الرقم0800 :
.032 4539

التسكي يف
آخر أخبار إجراءات إعادة
ر
برج غرينفيل و "غرينفيل ووك"
اآلن بعد األرقام كما يف  29نوفمي 2018
ي

جهات اتصال هامة
خدمة تحقيقات غرينفيل
مكان واحد لتقديم الدعم ،والنصائح والتوجيه يف محيط "غرينفيل".
لمزيد من المعلوماتgrenfellsupport.org.uk/grenfell- :
 enquiriesأو االتصال بالرقم020 7745 6414 :

رعاية " Cruseكروز" لحاالت الوفاة:

إجماىل 201
ي

مساكن مؤقتة
26

شقق فندقية

10

المجان عىل مدار اليوم 0808 808 1677 :أو
اتصل بخط المساعدة
ي
الييد عىل .helpline@cruse.org.uk :وخط المساعدة مفتوح من
ب ر
ً
صباحا إىل  5م ً
ساء .وساعات إضافية مساء
االثني إىل الجمعة من 9:30
ر
ً
مساء.
أيام الثالثاء واألربعاء والخميس ،حت 8

والتأشيات أو
استخراج بدل جوازات السفر الييطانية،
ر
استفسارات بالهجرة:

يف فنادق

14

مع العائلة أو أصدقاء

مساكن دائمة

1

150

اتصل بخط المساعدة عىل مدار اليوم.0300 303 2832 :

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

دعم اإلسكان
التسكي ،أو كنت يف حاجة إىل معرفة
إن كان لديك أي استفسار بشأن
ر
يرح االتصال عىل األرقام:
التسكي الخاص بك ،ر
المسؤول عن
ر
 ،0800 137 111أو .020 7361 3008

دعم الضحايا:

تحديث من "وزير الدولة" بشأن "غرينفيل"
قدم "وزير الدولة لشؤون اإلسكان والمجتمعات المحلية والحكومة المحلية"،
ً
ً
ً
السيد جيمس بروكينشاير ،تقريرا وزاريا تحريريا فيما يتعلق بعمل الحكومة الجاري
بشأن مأساة "برج غرينفيل".
يف هذا التحديث ،يناقش "وزير الدولة" موقع "برج غرينفيل" ،وجهود استعادة
البيت ،وإعادة اإلسكان ،وتعزيز السالمة المجتمعية
األوضاع ،وعمليات الرصد
ي
المبان.
تشييد
ف
لالشتعال
القابلة
وحظر استخدام المواد
ي
ي

اتصل عىل مدار اليوم بالرقم 0808 1689 111 :للحصول عىل دعم مادي
ون.victimsupport.gov.uk :
أو معنوي ،أو زيارة الموقع االلكي ي

اليلمان bit.ly/2Sh8n9S
يمكنك االطالع عىل التحديث بالكامل عىل موقع ر

ً
وعمىل يف "مركز مساعدة غرينفيل
عاطف
يمكنك أيضا الحصول عىل دعم
ي
ي
 ."The Curveاتصل عىل الرقم.020 7221 9836 :

جلسات عامة مفتوحة للتحدث مع فريق التحقيق

"الكيف" عىل الصفحة الثانية لمعرفة توقيتات
راجع محتويات برنامج
ر
تواجد خدمات التواصل المجتمعية )Contact Service Community
المجتمع يف المقام األول داخل
"الكيف" .تتواجد خدمة االتصال
يف
ر
ي
القصي،
تخصض عىل المدى
ودعم
عامة،
جلسات
وستوفر
ف"،
"الكي
ر
ر
ي
ّ
الساعي للحصول عىل أي خدمات.
وتدخالت ُم َركزة لدعم أولئك
ر

ه خدمة مجانية مقدمة من
"خدمة غرينفيل للصحة والرفاه" ي
 NHSمع المحافظة عىل الشية لهؤالء المتضرين من "غرينفيل".
يمكن اإلحالة الذاتية من خالل الرابطgrenfellwellbeing.com :

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة عاجلة ،اتصل بطبيبك الخاص ()GP
أو قم بزيارة قسم الطوارئ والحوادث ( )A&Eالقريب منك .يف
ً
حاالت الطوارئ ،اتصل دائما عىل الرقم.999 :
األهاىل مدعوون للحضور
االجتماعات القادمة – جميع
ي
المجلس بكامل هيئته:
ديسمي 6:30 ،مساء ،كنسينغتون تاون هول
األربعاء 5
ر

سيتواجد أعضاء فريق التحقيق يف "كنيسة نوتنغ هيل ميثودست" 240 ،النكسي
ً
ً
اثني من كل شهر.
رود W11 4AH ،من  4مساء وحت  6:30مساء يف أول يوم ر
ُ
ً
ً
مساء .إذا
مساء وحت 6:30
االثني  3ديسمي من 4
َستعقد الجلسة التالية يوم
ر
كنت ترغب يف التحدث إىل الفريق والتعرف عىل ما تم يف التحقيقات ،يمكنك
الحضور يف أي وقت.
ون:
عي ر
إذا لم تستطع الحضور ،يمكنك االتصال بفريق التحقيق ر
الييد اإللكي ي
 ،contact@grenfelltowerinquiry.org.ukأو االتصال عىل الرقم:
.020 7842 3583
صغية للتحدث
يمكن للفريق بعد ذلك ترتيب توقيتات لمقابلة أفراد أو مجموعات
ر
عي الهاتف.
مع أحد أعضاء الفريق سواء يف اجتماع منفصل أو ر

لجنة مراجعة استعادة األوضاع يف غرينفيل:
ً
مساء ،كنسينغتون تاون هول
األربعاء  6رفياير6:30 ،

عاطف ومعنوي طوال الليل
دعم
ي

عي الهاتف طوال
توفي خدمة نفسية تخصصية ر
ليىل؛ ويتضمن هذا الدعم ر
يقدم "فريق  NHSللتوعية" خدمة رسيرية تستهدف أولئك الذين يشعرون بالحاجة إىل دعم ي
الليل ،مع زيارات ميلية ألولئك الذين يحتاجون إليها.
ً
ً
ً
إذا كنت بحاجة إىل التحدث ،يمكن ألي شخص االتصال عىل الرقم ، 020 8962 4393:ما ربي الساعة  10مساء و 7صباحا يوميا وعىل مدار األسبوع.

4

ً
تتوفر هذه ر
باللغتي العربية والفارسية
النشة اإلخبارية أيضا
ر

