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ر
ى
ى
ر ى
سيتم ر
ون .gov.uk :يف حالة الرغبة يف استقبال هذا
نش نسخة من
هذه الرسالة عىل موقع الحكومة االلكب ي
ر ً
ر ى
ون عىل العنوان:
باشة ،ر
النوع من الرسائل م
عب ر
يرج التواصل ر
البيد االلكب ي
grenfellcorrespondence@communities.gsi.gov.uk
عزيزي المقيم،
ى
نكتب إليكم اليوم بمناسبة مرور  100يوما عىل مأساة الحريق .وما تزال صور األحداث الرهيبة يف ذلك الليلة
ر
والن نتفهمها جميعا.
ماثلة أمام أعيننا ،وهو من األمور المنطقية ي
نحن ر ى
ملبمون تماما بضمان استمرار حصول كل فرد منكم عىل الدعم الذي يحتاجه ،و ى يف التوقيت الذي يريده.
ى
وسوف نستمر يف التواصل معكم ،واالستماع إليكم ،والكتابة لكم؛ واألهم من ذلك ،العمل معكم ومع
"المجلس" لتوفب كل ما يلزم من دعم.
الموقع والمنطقة المحيطة
البج ،والمنطقة
ه المشاري ع المخططة لموقع ر
نحن نعلم أن الكثبين منكم حريصون عىل معرفة ما ي
ى
المعن
المحيطة به .ونحن ندرك أن مايكل لوكوود" ،الرئيس التنفيذي لمجلس هارو" وعضو فريق االستجابة
ي
بحريق "برج غرينفيل" السابق (المعروف أيضا بالقيادة الذهبية) ،يواظب عىل حضور االجتماعات األهلية
البج واالستماع إل وجهات نظرهم.
العامة بانتظام ،ويحرص عىل االلتقاء
بأهال ر
ي
ى
البج .وقد تم تأكيد هذا األمر ،ليس فقط
تتمثل األولوية القصوى الهتماماتنا يف المحافظة عىل أمن وسالمة ر
ى
البج ،ولكن من قبل مسؤول الصحة والسالمة التنفيذي ى
ي أيضا .ونحن مطمئنون لما
من قبل فريق العمل يف ر
ي
البج واستقراره ،مما استدىع بالقطع تركيب أجهزة استشعار
تم اتخاذه من تدابب لضمان استمرار ثبات ر
ى
حن ىف حالة تحرك البج بمقدار مليمبر
اللتقاط أي ر ى
ويعن هذا أيضا أنه ر
ى
البج.
ر
اهبازات أو تحركات يف هيكل ر
ي
ي
واحد ،فسوف يتم تنبيه فريق العمل عىل الفور يك يتمكنوا من اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

ى
البج .تستخدم هذه الرافعة يف إزالة أي أتربة أو
قد يالحظ البعض وجود ونش (رافعة) حمراء اللون خارج ر
ى
البج .ومرة أخرى ،نؤكد عىل أن هذا لضمان سالمة
ركام سائب غب متماسك يف الجزء
الخارج من ر
ر ي
واستقرار جميع األهال ىف المنطقة المحيطة ،وخاصة ونحن ر
نقبب من أشهر الخريف والشتاء مع توقع
ي ي
اشتداد الرياح وتفاقم األحوال الجوية.
ى
ر
ر
الن يصدرها بصفة منتظمة للتعريف بأحدث األخبار ،عن بدء العمل
ىأعلن فريق العمل يف إحدى النشات ،ي
يف إقامة السقاالت ،ولكن نظرا لالعتبارات الخاصة بمشح الجريمة ،والتحقيقات الجنائية الجارية وثبات
البج واستقراره ،فسوف يستغرق هذا العمل ر
فبة زمنية أطول من تلك ر
األهال.
الن يتمناها العديد من
ر
ي
ي
ى
األهال إزاء هذا األمر ،ونتفهم أن مايكل وفريقه مستمرون يف بذل
نحن نقدر اإلحباط الذي يتعرض له
ي
أقىص ما ى يف وسعهم لتشي ع وتبة سب األعمال دون المساس أو التأثب عىل سب التحقيقات الجنائية.
دواىع شورنا أن ريباىم إل أسماعنا
البج عندما يتم االنتهاء من تركيب السقاالت .كان من
سيتم تغطية ر
ي
ى
رغبة "مايكل" يف مشاركة المدارس المحلية لمعرفة ما إذا كان هذا الغطاء األبيض يساعد األطفال عىل
تنفيذ مشاري ع وضع صور أو كتابة رسائل عليه ،إذا كان ذلك هو ما ترغبون جميعا ى يف القيام به.
ى
نتلق خب انتشال ر
وف سياق منفصل ،كان من دواىع شورنا أن ر
أكب من  66.000بندا من بنود المقتنيات
ر
ي
ي
األهال بالثناء عىل هذا العمل
البج ،وأن نستمع إل بعض التعليقات اإليجابية من بعض
والممتلكات من ر
ي
ى
ووصفه بالمفيد .ونأمل أن يشعر كل من يشارك منكم يف هذه العملية أن هذ العمل مفيد لكم أيضا.
وكما استمع الكثب منكم من رشطة العاصمة ،أو من وسائل اإلعالم المختلفة ،لألسف ،عن وقوع بعض
ى
مرتكن
البج .وهذه األخبار مخيبة لآلمال تماما عند سماعها ،وجاري التحقيق للكشف عن
الشقات يف ر
ري
ى
الن تتعامل بها قوات ر
ر
الشطة لضمان توفب تدابب
هذه الشقات حاليا .ي
وف هذه األثناء ،ندرك مدى الشعة ي
أمنية ر ى
البج.
مبايدة حول ر
(تدبي أماكن إقامة)
اإلسكان
ر
ى
ى
وتشلس ( )RBKCفيما يتعلق بعملية
نحن مستمرون يف العمل يف اتصال وثيق مع مقاطعة كنسينغتون
ي
ى
األهال أن
المتضرين .ونريد أن ننتهز هذه الفرصة لنكرر لجميع
األهال
تدبب أماكن إقامة من أجل جميع
ي
ي
ى
ر
ى
الن تتبناها
من فقدوا منازلهم يف "برج غرينفيل" و "غرينفيل ووك" مدرجي ضمن سياسة التخصيص ي
وتشلس (.)RBDC
مقاطعة كنسينغتون
ي
ر ى
ون للمقاطعة ،RBKC’s web si te :وتذكبا بهذه
يمكن االطالع عىل هذه السياسة عىل الموقع االلكب ي
ى
اجتماىع ،فسوف يتم عرضه يف المقام األول لألش
فه تنص عىل أنه وبينما يتم توفب إسكان
السياسة ،ي
ي
 .ر ى
ر
األهال الذين يعانون من
ويأن يف المرتبة الثانية من األولوية هؤالء
الن فقدت أحد أفرادها أثناء الحريق
ي
ي
ي
ً
ر ى
ويأن يف نهاية القائمة جميع الفئات
مشاكل صحية ويحتاجون إل رعاية ،ثم
األهال الذين لديهم أطفاال ،ي
ي
األخرى.
وكما تعلمون جميعا ،تجري إجراءات المراجعة والتنظب حاليا عىل قدم وساق ،ونأمل أن تشكل البوابة
ى
ى
ر
االلكبونية فائدة لكم يف سياق اتخاذ القرارات بشأن مكان اإلقامة الجديد .نرغب جميعا يف التحرك بوتبة
ى
ى
ى
تحظ برضاء الجميع .ونحن ندرك أنه ال يوجد أي شخص يرغب يف االستمرار يف مكان إقامة مخصص
للطوارئ أو مكان إقامة مؤقت ر
لفبة أطول مما يجب ،ولكننا نريد أن نؤكد مرارا وتكرارا عىل إنه لن يتم إجبار
أي فرد عىل الموافقة عىل مكان إقامة ال يجده مناسبا له.

الدعم المتاح
ى ى
ى
ى
الماض ،تقابلنا مع بعض العاملي يف خدمات الصحة الوطنية ( )NHSممن يسهمون بجهد
يف األسبوع
ي
ى
األهال ،مع الحرص عىل أن تكون
فعال يف ضمان توفب مجموعة متنوعة من الخدمات والمشورة لجميع
ي
تلك الخدمات مص َّممة للوفاء بجميع االحتياجات الفردية .وقد شعرنا بالطمأنينة تجاه أعمال الدعم
َّ
ى
األهال ،ونحن نثمن هذا العمل الشاق المبذول.
المحىل لصالح جميع
المقدم من جانبهم يف المجتمع
ي
ي
لألهال للحصول عىل المشورة والتحدث عن المخاوف
أخبونا أن هناك عددا من المسارات المتاحة
وقد ر
ي
ى
ر
الن يعانون منها أنفسهم ،أو أحد أصدقائهم ،أو أحد من أفراد األشة بما يف ذلك األطفال.
أو الشواغل سواء ي
ى
األهال
كما ندرك أيضا أنهم ما يزالون يجتهدون يف توسيع نطاق هذه الخدمات وتطويعها لصالح جميع
ي
ر
الن ترد لهم من قادة الجماعات المجتمعية .وقد شعرنا بالراحة تجاه هذا النهج ،ونأمل
بناء عىل الطلبات ي
األهال من الوصول إل تلك الخدمات والحصول عىل كل ما يحتاجونه.
أن يتمكن جميع
ي
ً
ى
ى
موظق خدمات الدعم يف الفنادق والمراكز المجتمعية ،إال أنه
وعىل سبيل التذكرة ،فإنه فضال عن توفر
ي
يمكن االتصال بخدمات الصحة الوطنية  NHSأيضا عىل الرقم ،0800 0234 650 :والخط مفتوح عىل
مدار الساعة 24 ،ساعة ى يف اليوم ،سبعة أيام ى يف األسبوع.
االجتماع
األهال يف اإلسكان
آراء ووجهات نظر
ي
ي
َّ
األهال ،ومخاوفهم،
صح وزير اإلسكان ،ألوك شارما ،قبل بضعة أسابيع ،أنه سيستمع إل وجهات نظر
ي
ى ى
ى
ر
وتعليقاتهم بشأن اإلسكان االجتماىع .و ى
األهال المقيمي يف شقق
يعبم قضاء بعض الوقت يف التحدث مع
ي
ي
ً
ى ى
ى
ى
االجتماىع يف جميع أنحاء البالد ،ولكنه يرغب أوال يف التحدث مع هؤالء المقيمي يف عقارات
اإلسكان
ي
ر
"النكسب وست".
ى
األهال والمشاركة
من المخطط عقد بعض الجلسات خالل األسابيع القليلة القادمة ،ونأمل يف حضور
ي
ى
فيها .سوف نوافيكم بالمزيد من المعلومات عن سبل المشاركة يف األسبوع المقبل ،ولكن يمكنك بالطبع
ى
ر ى
ون لغرينفيل لتوجيه أي أسئلة أو لتسجيل الرغبة يف الحضور،
االتصال باإلدارة عىل عنوان ر
البيد اإللكب ي
ى
جنبا إل جنب مع التعبب عن رأيك يف هذه اإلجراءات بصفة عامة.
لجنة التحقيق العام
ى
الرسم ألعمال لجنة التحقيق العام .ونحن عىل ثقة من أن الكثبين منكم
الماض االفتتاح
شهد األسبوع
ي
ي
قد ى
حض هذا االفتتاح ،بينما حرص آخرون عىل متابعته بوسيلة أو بأخرى سواء بشكل خاص أو ضمن
المحىل.
عب مختلف أنحاء المجتمع
تجمعات مختلفة تم تنظيمها ر
ي
ى
ى
صح السب مارتن مور-بيك يف بيانه إنه ما يزال ينظر يف طلبات المشاركة األساسية ،وسوف يتواصل مع
ى
أولئك الذين أعربوا عن رغبتهم يف المشاركة وقاموا بتقديم طلبات عىل الفور ،إن لم يكن قد تواصل معهم
ى
لألهال ألنه من المهم جدا اإلحساس
بالفعل .ونحن نأمل يف أن يشكل هذا األمر بعض االطمئنان والراحة
ي
بأن صوتهم مسموع ،ويتوصل الجميع إل حقيقة ما حدث.
كما قال السب مارتن أيضا إنه لن يتقاعس عن تقديم أي نتائج أو توصيات مدعومة باألدلة ،وذلك بسبب
ى
بسيط للغاية ،وهو احتمال قيام أي شخص آخر يف مرحلة الحقة بأي إجراء معتقدا أنه يشكل أساسا
لمسؤولية مدنية أو جنائية .وهو ر ى
يعبم رفع أول تقرير للجنة إل رئيسة الوزراء قبل حلول شهر أبريل من
يىل:
العام المقبل .وسيتضمن التقرير ما ي

ر
ر
الن تتابعت قبل
ه سلسلة األحداث ي
• كيفية تطور الحريق ،وأين وكيف بدأ ،وكيف انتش ،وما ي
السيطرة عىل الحريق وإطفاؤه.
• رد فعل خدمات الطوارئ ،ومدى االستجابة للحريق ،وإخالء السكان.
ى
يقي من أننا لن نتمكن من ر
وبينما نحن عىل ى
اسبجاع ما فقد أو تعويض ما ضاع ،إال إننا سويا نرغب يف
ً
ر
شء من هذا القبيل مرة أخرى مستقبال.
ضمان استيعاب كل درس مستفاد والتأكد من عدم حدوث ي
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