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أخبار دعم غرينفيل
الشخص تمنح الشباب فرصة
ورش عمل للرفاه
ي
للتعبي عن أنفسهم
ر
نعلم مدى أهمية العمل نحو التأكد من
شعور الشباب باألمان وضمان توفي من
يستمع إليهم داخل المجتمع .كما أنه من
ً
األهمية أيضا ،وعىل نفس الدرجة ،أن
تتاح لهم فرص لمناقشة مشاعرهم أو
الت قد يواجهونها.
للتحدث عن المشاكل ي
تم إعداد سلسلة من ورش العمل لتوفي
َ
الح لهذا الغرضِ ،ولت َعلم
مكان لشباب ي
كيفية التعامل مع المواقف الصعبة
الت قد يتعرضون لها .إذا كنت
والمحزنة ي
أنت أو أي شخص تعرفه يياوح عمره بين
 11وً 18
عاما ،فقد تتمكن من االستفادة
من "ورش عمل الصحة النفسية"
ن
للشباب يف مركز الخدمات المجتمعية
(الكيف)
()10 Bard Road, W10 6TP
هناك خمس ورش عمل تعقد عىل مدى
ستة أسابيع ،تتناول كل ورشة عمل منها
ً
ً
الت
موضوعا مختلفا يتعلق بالمعاناة ي
يواجهها الشباب .تستغرق كل ورشة
ساعة واحدة.

1

ً
االثني  30يوليو ،الساعة  2ظهرا
ر
ن
التعاف
عىل
والقدرة
المرونة
بناء
ي

ً
االثني  6أغسطس ،الساعة  2ظهرا
ر
معالجة اإلجهاد وإدارة التغيي
ً
االثني  13أغسطس ،الساعة  2ظهرا
ر
اإلحساس بالخزي والدنيوية والتميين
ً
االثني  20أغسطس ،الساعة  2ظهرا
ر
اليوي ع (البلطجة) والرفاهية العاطفية
ً
االثني  3سبتمي ،الساعة  2ظهرا
ر
الواع والنشاط والحركة
التأمل
ي
ن
لن يعقد أي ورش عمل يف عطلة البنوك
االثني ( 27أغسطس).
ر
ن
ال يوجد سوى  10أماكن فقط متاحة يف
ً
مهتما
كل ورشة عمل .إذا كنت
بالحضور ،في ىج االتصال ب أندريا عىل
الرقم ،07712 542453 :أو أرسل
ن
ون:
رسالة ى
عي ال ىييد اإللكي ي
andreia.miguel@rbkc.gov.uk

يف هذا اإلصدار
 2برنامج األنشطة يف مركز المساعدات
(الكيف)
المجتمعية
ر
الخيية
 3مؤسسة الصحة النفسية ر
 MINDتدعم حملة الصحة النفسية
مجان للمرح والمتعة الفنية لمح يب
 3يوم
ي
الطيور والحيوانات
 3الياماتنا نحو هؤالء المتضرين من
مأساة برج غرينفيل
التسكي
 4آخر أخبار جهود
ر
 4خدمات الدعم المتاحة
 4آخر أخبار اإلسكان ألصحاب العقود
اإليجارية يف "ووك وايز"" ،تريدغولد
المقيمي
امل هاوس"
ر
هاوس" و"بر ي
ً
حاليا يف مساكن مؤقتة
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"الكيف"
أنشطة وفعاليات يف مركز المساعدات المجتمعية
ر
"
االث رني  30يوليو
•
•
•

•

•

الخميس  2أغسطس

ً
 10:30إىل  12:00ظهرا – دورة رقص حر مع
"جيمس" (من  6إىل  11سنة) (بدون حجز)
 12:30إىل  2:00مساء – دورة رقص حر مع
"جيمس" (من  12سنة ( )+بدون حجز)
 1:00إىل  3:00مساء – دورات إرشاد وتوجيه
لجميع أفراد األرسة (مهارات التأقلم للتغلب
عىل اإلجهاد) (بدون حجز)
ً
 2:00إىل  4:00عضا – خدمات دعم
غرينفيل (بدون حجز) نصائح وتوجيهات
للجميع
 6:30إىل  7:30مساء –زومبا للجميع مع
"بوال" (بدون حجز)

ً
•  10:30إىل  12:00ظهرا– دورة رقص حر مع
"جيمس" (من  6إىل  11سنة) (بدون حجز)
•  12:30إىل  2:00مساء – دورة رقص حر مع
"جيمس" (من  12سنة ( )+بدون حجز)
•  5:00إىل  7:00مساء – فصول تعليم لغة عربية
الت تبدأ من  7سنوات (مطلوب
لألعمار ي
التسجيل – ى
يرج إرسال رسالة الكيونية إىل
)thecurve@rbkc.gov.uk

الجمعة  3أغسطس

ً
• 10:30ىل  12ظهرا – فنون تعبيية مع "ناث"
من "( "Motown the Musicalمن  6إىل 11
سنة(
ً
"زومبيب" (رقصات
•  11:00إىل  12:00ظهرا –
ي
زومت لألطفال) (بدون حجز)
ىي
•  12:30إىل  2:00مساء – فنون تعبيية مع
"ناث" من "( "Motown the Musicalمن
 12سنة )+

الثالثاء  31يوليو
•

•

•

•

ً
 10:00إىل  3:00عضا – نادي فوزية للحياكة
ن
للجميع( .بدون حجز) .تنمية مهارتك يف
الخياطة :خياطة ودردشة.
ً
10:30إىل  12ظهرا – فنون تعبيية مع "ناث"
من "( "Motown the Musicalمن  6إىل
11سنة)
ً
مساء – فنون تعبيية مع
 12:30إىل 2:00
"ناث" من "( "Motown the Musicalمن
 12سنة )+
 5:00إىل  7:00مساء – فصول تعليم لغة
الت تبدأ من  7سنوات (مطلوب
عربية لألعمار ي
التسجيل – ى
يرج إرسال رسالة الكيونية إىل
)thecurve@rbkc.gov.uk

السبت  4أغسطس

ً
•  12:00إىل  2:30ظهرا – أوركسيا "ميونومز آند
ستيل بان" (يوم مثي من اآلالت الموسيقية)

األربعاء  1أغسطس
•

•

•

•
•

يتم اإلعالن عن توقيتات عمل حضانة
ً
الكيف أسبوعيا من قبل مركز المساعدات
المجتمعية (الكيف) .جاري االنتهاء من
تخطيط توقيتات األسبوع القادم .للتعرف
عىل توقيتات عمل الحضانة خالل األسبوع
القادم ،ى
يرج االتصال عىل الرقم020:
ن
ون:
عي ى
 ، 7221 9836أو ى
الييد االلكي ي
 .TheCurve@rbkc.gov.ukكما سنقوم
ن
ون وقنوات
بتحديث بيانات الموقع االلكي ي
االجتماع الخاصة بنا بمجرد
التواصل
ي
الحصول عىل أي معلومات من "الكيف".
2

ً
 10:00إىل  1:00ظهرا – تسلق جبال
لألعمار من  5إىل  11سنة ر
(بشط توفر
ن
أماكن – احجز مكانك يف "الكيف")
ً
 10:00إىل  12:00ظهرا – قهوة الصباح
العالمية ،بدون حجز ومتاحة للجميع.
فنجان قهوة ودردشة
 2:00إىل  6:00مساء  -تسلق جبال لألعمار
فأكي ر
(بشط توفر أماكن –
من  12سنة ى
ن
احجز مكانك يف "الكيف")
ن
 1:00إىل  5:00مساء – جلسة عن أضار
المخدرات والكحوليات (يدون حجز)
 4:00إىل  7:00مساء – مجموعة الفتيات
الشابات للمرحلة السنية ( +13تحت
ن
العاطف)
رإرساف لورا للصحة والرفاه
ي

األحد  5أغسطس
•  10:00إىل  6:00مساء – احتفاالت يوم
"النكسي وست" – مجموعة من األكالت
العالمية ،ألعاب ترفيهية لألطفال ،وعالج للصحة
والرفاه للجميع

ً
االثني إىل الجمعة .ومن
يفتح مركز المساعدات المجتمعية" الكيف" أبوابه من  10صباحا إىل  8مساء ،من
ر
ً
 11صباحا إىل  6مساء ن يف عطالت نهاية األسبوع.
"الكيف" يف  10بارد رود ،لندنW10 6TP ،
مركز المساعدات المجتمعية
ر
ً
ن
ون:
تحتاج بعض األنشطة إىل الحجز مقدما لضمان توفر مكان ،لذلك ،ى
عي ى
يرج إرسال رسالة ى
الييد االلكي ي
 ،thecurve@rbkc.gov.ukوسوف يتم تأكيد الحجز من جانبهم.
لالطالع عىل القائمة الكاملة لألنشطة ،ى
يرج زيارةgrenfellsupport.org.uk/thecurve/events:
ً
هذه المعلومات يتم تقديمها أسبوعيا من قبل "مركزالمساعدات المجتمعية" (الكيف)
لمزيد من المعلومات ،ى
يرج االتصال عىل الرقم020 7221 9836 :
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الخيية  Mindللصحة النفسية تشارك يف حملة الصحة النفسية ""OK not to feel OK
المؤسسة ر
أظهر أصدقاؤنا ومؤيدونا ن يف المؤسسة
الخيية "مايند" ( )MINDن يف كنسينغتون
وتشيلس هذا األسبوع دعمهم لحملة
ي
.#OKnottofeelOK

َ ِّ
تحتاج إىل مساعدة – ويذكرنا بأنه من
ً
األفضل حقا طلب المساعدة عندما ال نشعر
بالسيطرة عىل األمور .ال يوجد هناك حاجة
ألي شخص أن يواجه المصاعب بمفرده".

وقد ضحت السيدة ماري فوثرينجتون،
وتشيلس" قائلة:
مديرة " مايند كيسنغتون
ً ي
"هناك أوقات نحتاج فيها جميعا إىل من
يقدم لنا يد العون ،ومن المهم معرفة أن
ً
أشخاصا هنا لمساعدتنا .يوفر الموقع
هناك
ن
ون لحملة ""OK not to feel OK
االلكي ي
معلومات هامة عن األشخاص الذين يجب
أن تلجأ إليهم للحصول عىل دعم عندما

تهدف حملة"  "OK not to feel OKإىل
محاولة الحد من الشعور بالخزي بشأن
النفس ،والحد من خطر االنتحار من
المرض
ي
خالل التحدث برصاحة عما نعانيه .نريد أن
نبث الثقة ن يف نفس أي شخص تنتابه حالة
قلق ونشجعه عىل االلتجاء إىل شخص ما
للحصول عىل الدعم ،ونشجع الجميع عىل
طلب المساعدة قبل أن تتفاقم حالتهم
والوصول إىل مرحلة األزمة.

للحصول عىل معلومات حول خدمات
 ،Mindتفضل بزيارة
.www.kcmind.org.uk
هل ترغب ن يف المشاركة ن يف حملة
#OknottofeelOK؟ بادر بزيارة موقعنا
عىل اإلنينت واكتشف كيف:
www.oknottofeelok.org
إلخبارنا إذا كنت قد وجدت موقع الحملة
ً
مفيدا ،قم بزيارة صفحتنا عىل facebook
ً
وسجل تعليقا:
www.facebook.com/oknottofeelok

الياماتنا تجاه أولئك المتضرين من مأساة "برج غرينفيل"
ن
االليامات تجاه
تمت مناقشة مجموعة من
ا ن
لمترصرين من مأساة "غرينفيل" ،ووافق عليها
أعضاء المجلس يوم األربعاء  25يوليو.

لمحب
مجان للمتعة والمرح
يوم
ي
ي
الطيور والحيوانات

ن
انضم إىل "مؤسسة وست واي" يف "ماكسيال
جاردنز ،ماكسيال ووك "W10 6JG ،واقض
يوم ممتع ن يف المزرعة مع جميع أفراد العائلة.
يمكنك أنت وأرستك مشاهدة حيوانات مزرعة
سيت" ،واستمتع بتعلم كيفية
"سيي داكس
ي
عمل وعاء لتغذية الطيور بنفسك ،وصندوق
مجهز بفتحه للنحل والفراشات .هذا حدث
ن
مجان وليس هناك حاجة للحجز المسبق،
ي
فقط ن
احرص يوم الثالثاء  31يوليو من الساعة
 2حت  4.30مساء.
يتوفر المزيد من المعلومات حول هذا الحدث
عىل موقع "وست واي ترست":
www.westway.org/events/fun-day

3

يحدد مبدأ "الوفاء بالياماتنا تجاه المتضرين
من مأساة غرينفيل" منهجنا ن يف التعامل مع
ن
أهاىل الضحايا والمجتمع عىل اتساعه
الناجي و ي
نحو استعادة األوضاع إىل ما كانت عليه عىل
المدى الطويل.
تم التعريف بمنهجنا هذا من خالل المحادثات
ن
وأهاىل الضحايا والمجتمع
الناجي،
المتعددة مع
ي
الت تم إجرائها طوال العام
و
،
عىل اتساعه
ي
ن
الماض ،وتم صياغة هذه المحادثات مع ررسكائنا
ي
من خدمات الصحة الوطنية  ،NHSومجموعة
"وست لندن كلينيكال كوميشننج جروب"
( )CCGومؤسسة "سنيال آند نورث وست لندن
للصحة الوطنية" (.)CNWL

وتتمثل أهدافنا الشاملة يف:

ن
الناجي وأولئك الذين فقدوا أحبائهم
• دعم
نتيجة المأساة إلعادة بناء حياتهم
ن
التعاف الذي ينشده المجتمع لجميع
• دعم
ي
األهاىل ،ومساعدتهم عىل بناء مستقبل أفضل
ي
لهم ولعائالتهم.
ن
المترصرين من مأساة "برج
• مساعدة جميع
غرينفيل" عىل دعم أنفسهم ومساعدة بعضهم

ً
بعضا ،وتنمية القدرات واكتساب المرونة من
أجل تحقيق مستقبل أفضل.

ً
بداية محادثة أوسع نطاقا
وافق فريق القيادة – هيئة صنع القرار ن يف
المجلس – عىل ن
الياماتنا األساسية إلجراء المزيد
من التشاور والمشاركة .سوف يتم إجراء هذه
المشاورات ن يف األشهر القادمة حت نتمكن من
ن
الناجي
الت تهم
االستماع إىل المزيد حول األمور ي
والثكاىل والمجتمع األوسع.
ن
االليامات مجرد بداية لمحادثات أوسع
تعد تلك
مع المجتمع ،وقد جعلناها مباحثات مفتوحة
لضمان السماح بفرص لطرح القضايا المختلفة
ً
والرد عليها .ستكون هذه المناقشات أساسا
السياتيجية طويلة األجل الستعادة األوضاع،
سيتم بلورتها ر
األهاىل والحصول عىل
بالشاكة مع
ي
ن
موافقة "المجلس" عليها يف الخريف.
بأكي عدد ممكن من مجموعات
سوف نتصل ى
المحىل لسماع أفكارهم .سيكون هناك
المجتمع
ي
عدد من الجلسات وورش العمل باإلضافة إىل
ن
األهاىل
ون مخصص للتشاور مع
موقع الكي ي
ي
والتعرف عىل وجهات النظر المختلفة.
ن
االليامات عىل موقع
يمكنك قراءة المزيد عن
"المجلس"bit.ly/2LO4Pcy :

أخبار جهود دعم غرينفيل

خدمات الدعم ُ
المتاحة

عىل من يرغب نف التحدث إىل ر
الشطة بشأن
ي ن
التحقيقات الجارية يف حادث الحريق ،المبادرة
باالتصال ر
بشطة العاصمة عىل الرقم:
.0800 032 4539
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ن ن
التسكي يف
آخر أخبار إجراءات إعادة
برج غرينفيل و "غرينفيل ووك"
اآلن بعد األرقام كما يف  26يوليو 2018
ي

جهات اتصال هامة
رعاية " Cruseكروز" لحاالت الوفاة:

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

استخراج بدل جوازات السفر الييطانية،
والتأشيات أو استفسارات بالهجرة:
ر
اتصل بخط المساعدة عىل مدار اليوم:
.0300 303 2832

نوعية الهواء والتعرض للدخان:
إن كان لديك أي مخاوف بشأن أعراض صحية،
يرج مراجعة الطبيب أو االتصال.NHS 111 :
ى

دعم اإلسكان

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

دعم الضحايا:
اتصل عىل مدار اليوم بالرقم0808 1689 111 :
للحصول عىل دعم مادي أو معنوي ،أو زيارة
ن
ون.victimsupport.gov.uk :
الموقع االلكي ي

الوحدة اإلسالمية لالستجابة لغرينفيل"

ً
ً
ً
تقدم أيضا دعما إضافيا .لالطالع عىل المزيد من
ن
ونinfo@gmru.co.uk :
خالل ى
الييد االلكي ي
ً
ن
ن
ونفس يف
بدن
كما يمكنك أيضا الحصول عىل دعم ي
ي
"مركز مساعدة غرينفيل  ."The Curveاتصل
عىل الرقم.07712 231 133 :
تتخذ خدمات "هستيا" ( ،)Hestiaو"مؤسسة
خدمات الصحة الوطنية  NHSلوسط ونورث ويست
لندن" ،و"خدمة مكافحة اإلدمان" من كنيسة "نوتنغ
ً
ن
هيل ميثودست" ،يف النكسي رود ،مقرا لهم يف خدمة
ً
ليلية من الساعة  10مساء وحب  8صباحا .تعال
للدردشة والدعم.

Safari Adventures family fun
االجتماعات
القادمة(drop
in) – 12pm-3pm
األهاىل مدعوون للحضور
جميع
ي
اجتماع فريق القيادة:
ً
مساء ،كنسينغتون تاون هول
سبتمي6.30 ،
األربعاء 19
ى
لجنة مراجعة استعادة األوضاع يف غرينفيل:
ن
االثني  15أكتوبر 6.30 ،مساء ،كنسينغتون تاون هول
المجلس بالكامل :األربعاء  17أكتوبر 6:30 ،مساءً.
كنسينغتون تاون هول

4

يف مساكن طوارئ

إجماىل 204
ي
لم يتم قبول مساكن
دائمة بعد

يف مساكن مؤقتة

يف مساكن دائمة

41

58

4

105

12

آخر أخبار اإلسكان لمستأجري "ووك وايز" ،و"تريدغولد هاوس"
ً
المقيمي حاليا يف مساكن مؤقتة
امل هاوس"
ر
و"بر ي
ن ن
ن
ن
المقيمي يف "ووك
الماض ،كتبنا إىل
يف األسبوع
ي
امىل هاوس" و"تريدغولد" الذين ال
وايز"،
و"بر ي
ن
يعيشون يف مساكنهم بشأن خيارات السكن
ً
ً
خطابا بعنوان ن ن
"ميلك
المستقبلية .كما أرسلنا أيضا
المستقبىل – نساعدك ن يف اتخاذ القرار".
ي
ن
األهاىل بأنه سيتم إرسال
أبلغنا
الرسالة،
يف هذه
ي
تقرير "خيارات اإلسكان والدعم ألصحاب عقود
أهاىل "ووك وايز،
اإليجار المضمونة من ي
ن ن
امىل هاوس" المقيمي يف
و"تريدغولد هاوس" و"بر ي
مساكن مؤقتة" إىل "لجنة متابعة استعادة األوضاع
ن
يف غرينفيل" ( )GRSCيوم  24يوليو ،وسيجتمع
فريق القيادة بالمجلس يوم  25يوليو .وقد حدد
التقرير منهج العمل مع المستأجرين من أصحاب
ً ن
ن
المقيمي حاليا يف
العقود اإليجارية المضمونة
مساكن مؤقتة.

فرصة لتقديم مالحظات وتعليقات
لألهاىل لتقديم مالحظاتهم حول
أتيحت الفرصة
ن ي
لموظف اإلسكان ،عن طريق لقاءات
النهج المقيح
ي
ن
ن
مفتوحة يف اجتماع  GRSCيف  24يوليو واستمعنا
بعناية إىل وجهات نظرهم .ولقد أجرينا بعض
التغييات عىل التقرير وتمت الموافقة عىل هذه
ً
رسميا اآلن من قبل فريق القيادة.
التغييات

التخل عن عقد
اتخاذ قرار بالعودة أو
ي
اإليجار
نطلب اآلن من السكان اتخاذ قرار بشأن العودة إىل
ً
التخىل عن عقد اإليجار ليس متأخرا
مساكنهم أو
ي

عن  30سبتمي  2018إن أمكن .نحن نتفهم أن
ن
بعض السكان سيجدون صعوبة يف اتخاذ هذا
ً
ً
القرار ،ونحن من جانبنا سنقدم دعما وفقا لكل
ن
المقيمي.
حالة عىل حدة لجميع

دعم يف حالة االنتقال

ن ن
اغبي يف اإلقامة المؤقتة
األهاىل الر
سيحصل جميع
ي
عمىل
عىل شيك يمكنهم من تحمل التكلفة ودعم
ي
لمساعدتهم عىل إدارة تكاليف مسكنهم الجديد.
ن
كما سندعم المستأجرين ،يف جميع األحوال
الممكنة ،لالنتقال إىل إقامة مؤقتة عادية ،لكننا
ً
ً
سنقدم لهم إخطارا مسبقا بأي تغييات ،وسيكون
لدى العديد من المستأجرين صورة واضحة عن
األهاىل إىل مساكن
المحىل .وعندما ينتقل
اإلسكان
ي
ي
اجتماع
إسكان
مقدم
ل
مملوكة
جديدة
دائمة
ي
ي
آخرين ،سنعمل مع أصحاب العقارات عىل تطبيق
نفس ررسوط عقود اإليجار الحالية .كما سيطالب
ً
"المجلس" أيضا من فريق إدارة الموقع المستقل
ن
الت يمكن اتخاذها للحد من
النظر يف الخطوات ي
إزعاج السكان الذين يعيشون بالقرب من السياج.
وسيعمل مسؤولو اإلسكان بشكل وثيق مع جميع
ن ن
امىل هاوس"
المقيمي يف "ووك وايز" ،و"بر ي
و"تريدغولد هاوس" لمساعدتهم عىل اتخاذ القرار
بشأن مستقبلهم.
يمكنك العثور عىل أوراق "لجنة تدقيق متابعة
استعادة األوضاع ن يف غرينفيل" من هذا الرابط:
 bit.ly/2LnKi1lوأوراق اجتماع فريق القيادة من
هذا الرابطbit.ly/2LO4Pcy :

ً
| تتوفر ر
النشة اإلخبارية أيضا باللغة العربية والفارسية.

