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ز
يف هذا اإلصدار

التلمذة الصناعية :مفتوحة للجميع

 1التلمذة الصناعية :مفتوحة
ز
للجميع يف مجلس كنسينغتون
وتشيلس
ي
 2فريق رعاية غرينفيل
ز
 2االحتفال بالكريسماس يف The
Curve
 3مناقشة صغبة تنقذ أرواح،
ز
مساعدة ودعم يف موسم األعياد
وتشيلس عن فتح باب التلمذة الصناعية اآلن للجميع .وعىل الراغبي المبادرة
أعلن مجلس كنسينغتون
ي
بالتقديم.
ً
ً
ر
ر
إذا كنت راغبا يف االشتاك يف برنامج التلمذة الصناعية ،أو عىل معرفة بأي شخص قد يكون راغبا يف االشتاك،
ى
يرج االنضمام إلينا يف "قهوة الصباح يف  "The Curveيوم األربعاء  31يناير  2018للتعرف عىل مزيد من
المعلومات والنصائح حول كيفية التقديم.

من هم المؤهلون لالنضمام للتلمذة الصناعية؟

َّ
أي شخص يبلغ من العمر  16عاما أو ر
أكت وغت ُمقيد يف أي مؤسسة تعليمية بدوام كامل .نحن نرحب بطلبات
وتشيلس :المترسبي من المدارس ،والمرفوع عنهم الرعاية لبلوغهم السن القانونية،
تقديم من كنسينغتون
ي
واألشخاص المنقطعي عن العمل ر
لفتات طويلة.
واألفراد ذوي اإلعاقات،
اغب االلتحاق
يقدم مجلس كنسينغتون
وتشيلس مجموعة من فرص التلمذة الصناعية .سيتم التعاقد مع ر ى
استليب ف السنة يأثناء ر
لمدة محددة ال تقل عن  12شهر يا ،والحصول عىل راتب قدره  18287جنيه ر
فتة
ي ي
التلمذة الصناعية والتدريب المهب ،والحصول عىل مؤهل ر
معتف به عىل مستوى البالد يتيح له فرص العمل.
ي

ز
ممبات التقدم إىل التلمذة الصناعية؟
ماه
ي
•

•
•

•

•
•

الحصول عىل راتب أثناء ر
فبة التعليم :ر
فتة التلمذة عبارة عن برنامج تدريب قائم عىل العمل بدوام كامل
يجمع ما بي التعليم المعتمد مع العمل المدفوع األجر.
يقض المتدربون  20يف المائة من ساعات العمل
ي
مدفوعة األجر عىل التدريب يف مواقع خارج أماكن الوظائف الفعلية والتعلم.
ز
يعب إمكانية تجنب القروض الطالبية.
متمبة :نحن نتوىل تمويل التدريب
قيمة
المهب الخاص بك ،مما ي
ي
ر
معادلة الدرجات العلمية :تتاوح "مؤهالت التلمذة الصناعية" من المستوى (2المعادل لشهادة الثانوية
العامة  GCSEوالمستويات المتقدمة) ر
حب الوصول إىل المستوى ( 7المعادل لدرجة البكالوريوس أو
الماجستت).
ر
ز
الوطن للطلبة") :كمتدرب يمكنك التقدم للحصول عىل بطاقة
االتحاد
(
ا"
إكسب
إس
يو
بطاقة "إن
ي
 ،NUS Extra cardوالتمتع بتخفيض يصل إىل  50يف المئة عىل رسوم تعليم القيادة ،المالبس ،السفر
وغتها من الممتات األخرى!
بطاقة سفر :يمكنك الحصول عىل بطاقة ائتمانية عليها الصورة الشخصية ()Apprentice Oyster
والتمتع بخصم  %30عىل السعر المحدد للكبار ،وتذاكر موسمية لالنتقاالت باستخدام الحافالت و ر
التام.
عطالت مدفوعة األجر :الحصول عىل عطالت مدفوعة األجر باإلضافة إىل العطالت الرسمية.

ر
الن نقدمها
أنواع التلمذة الصناعية ي
•
•

إدارة أعمال
األنشطة الخدمية ،بما يف ذلك إدارة
ر
المرسوعات وتحليل البيانات

•
•
•

الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات
الرعاية االجتماعية
الماليات

لالطالع عىل المزيد ،ى
يرج زيارةwww.rbkc.gov.uk/council-apprenticeship :

 3خدمات  NHSالليلية خالل
موسم األعياد
 3خدمة تقديم معلومات اإلسكان
ز
يف The Curve
ز
 3أنشطة مجتمعية وفعاليات يف
The Curve
 4خدمات الدعم المتاحة
ز
التسكي
 4آخر أخبار جهود
 4منظومة "وزارة الداخلية"
للهجرة
تحسي ر
ز
النشة
 4كيف يمكن
اإلخبارية" جهود دعم
غرينفيل"؟

ز
الثان من ر
النشة
هذا هو اإلصدار ي
اإلخبارية "جهود دعم غرينفيل"
يرج العلم أن ر
ى
نرسة األخبار هذه متاحة
باللغات العربية والفارسية .وللحصول
عىل آخر المعلومات ،ى
يرج متابعتنا عىل
ر
تويت ،@grenfellsupport :وعىل
الفيسبوك:
facebook.com/grenfellsupport
أو زيارة:
.www.grenfellresponse.org.uk
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فريق "رعاية غرينفيل" )(Care for Grenfell
األهاىل المتضرين من حريق "برج
تم تشكيل فريق "االهتمام بغرينفيل" بغرض التواصل مع أي من
ي
غرينفيل" ،وتقديم كافة خدمات االستشارة والنصائح والدعم من "المجلس" من خالل مكان واحد.
يعمل الفريق عىل حل المشاكل وإحالة االستفسارات إىل أنسب فرق العمل المعنية بالمساعدة وضمان توفت
األهاىل وأرسهم.
الرعاية والدعم الذي يحتاجه
ي
______________________________________________________
اتصل عىل020 7745 6414 :
ر
ون.careforgrenfell@rbkc.gov.uk :
بريد الكت ي
____________________
___
_______________________________ ً
ً
لألهاىل المقيمي
من خالل فريق "االهتمام بغرينفيل" ،يقدم "المجلس" دعما مستمرا عىل المدى الطويل
ي
المحىل عىل نطاق أوسع.
التج ،والمنطقة المحيطة والمجتمع
يف ى
ي
ً
ً
ً
ساعات العمل الرئيسية ألفراد الفريق من  8صباحا إىل  8مساء يوميا ،ولكن تستمر الخدمة خارج ساعات
العمل أيضا سبعة أيام يف األسبوع لحاالت الطوارئ عىل نفس رقم الهاتف.

ً
ً
ز
عاملي
مناسبة لتقديم الرعاية البدنية والنفسية تقديرا وشكرا لل

استضافت "مجموعة الرعاية الرسيرية" التابعة لخدمات الصحة الوطنية يف غرب لندن ( )CCGبالتعاون مع
الشؤون االجتماعية يف مجلس كنسينغتون ( )KCSCفعالية لتقديم الرعاية الصحية والنفسية والرفاه
للعاملي من المنظمات المجتمعية والطوعية كمناسبة لتوجيه الشكر عىل ما قدموه من عمل وجهد عىل
المحىل يف أعقاب حريق "برج غرينفيل".
مدى األشهر الستة الماضية يف دعم المجتمع
ي
وقد قض العاملون والمتطوعون ر
فتة ما بعد الظهر يمارسون تمارين التنفس والحصول عىل نصائح خاصة
روس والمستشار تشارلز ويليامز.
باألغذية الصحية .وقد شاركت يف هذا الحدث العمدة ماري تتيز
ي
كما اغتنمت ( )CCGالفرصة للتعرف عىل أي احتياجات تدريبية لمن حضوا هذه المناسبة من أجل دعمهم
للمض قدما .ى
يرج زيارة www.grenfell.nhs.uk :لمزيد من المعلومات ،والحصول عىل المشورة
ي
والدعم.

2
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ز
االحتفال بالكريسماس يف
The Curve
نأمل أن يكون كل من كان له رغبة يف حجز
غداء عيد الميالد أن يكون حقق ما أراد.
تم إغالق باب الحجز لحفل غداء عيد
الميالد اآلن ،ويتوقع الحاجزون استالم بريد
ر ز
ون بتأكيد الحجز مع بعض التفاصيل.
الكب ي
إذا لم تستطع الحجز ،فأنت ما تزال موضع
ترحيب من جانبنا ،تعال وانضم إلينا واستمتع
ببعض اللقيمات ر
ورسب القهوة .سيكون هناك
الكثت من المرح واأللعاب لألطفال من جميع
األعمار ،كما سيكون سانتا معنا ر
حن الخامسة
مساء .كما َس ُيعرض فيلم لألطفال يف الرابعة
والنصف مساء ،مع تقديم هدايا للجميع.
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ز
نقاش صغب ينقذ أرواح ،مساعدة ودعم يف موسم األعياد
ندرك أن ر
فتة العطالت قد تكون صعبة عىل
البعض .وهذا هو السبب يف استعداد خدمات
الصحة الوطنية  NHSلمساعدة أي شخص.
يجب عىل أي شخص يشعر بالقلق إزاء نفسه
أو إزاء شخص آخر االتصال بالرقم0800 :
ز
 ،0234 650والخط مفتوح  24ساعة يف
ز
اليوم 365 ،يوم يف السنة ،وسوف يستمع
موظفو  NHSإليه ويبادرون بالمساعدة.
يتواجد فريق  NHSللتوعية هنا للمساعدة.
ويمكن االتصال بهم (من الساعة  10صباحا
ر
حب  8مساء) عىل الرقم .020 8962 4393
يجب عليك طلب المساعدة إذا الحظت
تعرضك أنت أو أي شخص تعرفه (أفراد األرسة،
الجتان واألصدقاء) عىل األعراض التالية:
• تغتات تطرأ عىل السلوك
• االنسحاب
• عدم ر
التكت أو انشغال البال أو القلق
• تغتات يف أنماط النوم
• التحدث يف أمور مقلقة
انتجت جماعة أهل الخت "السامريون"
ً
( )Samaritansفيلما عن أناس يفكرون يف
إنهاء حياتهم؛ ويبي الفيلم كيف يمكن من

خالل "مناقشة صغتة معهم انقاذ حياتهم"،
وتغيت طريقة تفكت هؤالء األشخاص .يمكنك
مشاهدة الفيديو عىل ر
تويت@samaritans :
ز
يمكن االتصال بـ "السامريون" دائما يف أي
ً
وقت ز يف رسية تامة ومجانا عىل الرقم:
.116 123
يمكن من خالل متابعة األشخاص الذين
يهمك أمرهم أن تساهم يف توفت الوقت الالزم
لدفع الخطر من خالل االتصال بـ .NHS
المحىل إىل قدر هائل من
لقد تعرض المجتمع
ي
الضر واأللم؛ ولكنه استجاب أيضا بقدر كبت
من التعاطف والتآزر بي الجميع من خالل
المتطوعي والمجموعات المجتمعية
والكنائس والمنظمات الدينية ،والتجمعات يف
كل مكان.
ً
يمكنك أيضا االتصال بفريق "رعاية
غرينفيل" عىل الرقم.020 7745 6414 :
وهم يقدمون المساعدة والدعم إذا انتابك
شخص أو بشأن أي شخص تعرفه.
قلق
ي
ً
صباحا إىل  8مساءً،
وهذا الخط مفتوح من 8
كما يوفر أيضا خدمة خارج ساعات العمل
ر
الب يمكن الوصول إليها عىل نفس الرقم.
و ي

ز
أنشطة ومناسبات احتفالية يف The Curve
التفيهية خالل ر
يقدم  The Curveمجموعة من األنشطة ر
دواع
فتة االحتفاالت ،وسيكون من
ي
رسورنا أن تنضم إلينا .جميع األنشطة مجانية ومتاحة للجميع عىل أساس من حض ،ولكن ى
يرج
مالحظة أن هناك بعض الفعاليات محددة بمرحلة سنية معينة.
التهان بمناسبة موسم
يود كل فرد من العاملي يف  The Curveأن يتوجه إىل الجميع بأطيب
ي
والتحيب بكم خالل ر
األعياد ،ويتطلع الجميع إىل استقبالكم ر
فتة األعياد.

ديسمب 2017
يوم رياضة المالكمة 26
ر
انضم إلينا يف "يوم المالكمة" لمواصلة
االحتفاالت يف ( The Curveمركز
ً
مساء.
المساعدات المجتمعية) ،من8 – 12 :
ً
ُ
سوف تقدم وجبة غداء ساخنة اعتبارا من 2
ً
مساء.
بداية السنة  1يناير 2018
يسعدنا حضوركم واالنضمام إلينا لالحتفال
ببدء العام الجديد يف ( The Curveمركز
المساعدات المجتمعية) ،من  12ظه ًرا ر
وحب
ً
مساء .سيتم تقديم مجموعة مختارة من
8
َُ
ِّ
المقبالت وبوفيه ساخن وبارد من الساعة 2
مساء.
3

ساعات عمل  The Curveخالل
عيد الميالد ورأس السنة الجديدة
ديسمت (السبت -األحد) :مغلق
24-23
ى
ديسمت (اإلثني-الثالثاء) :الساعة
26-25
ى
 12ظهرا إىل الساعة  8مساء
ديسمت (األربعاء-الجمعة)10:00 :
29-27
ى
ً
ً
مساء
صباحا إىل 8
ديسمت (السبت-األحد) :مغلق
31-30
ى
 1يناير (اإلثني) 12 :ظهرا إىل  8مساء
ر
عطلب
يغلق  The Curveأبوابه خالل آخر
ي
ديسمت .2017
نهاية األسبوع يف
ى

خدمة  NHSالليلية خالل
موسم األعياد
سوف تتواصل خدمات "هيئة الصحة
الوطنية" ( )NHSخالل موسم األعياد –
والتغيت الطفيف الوحيد هو بدء العمل
ً
ً
لياىل أيام
من  1صباحا إىل  8صباحا يف ي
ديسمب (ليلة الكريسماس)
24
ر
ديسمب.
و31
ر
تستمر توقيتات العمل كالمعتاد من 10
ً
صباحا إىل  8مساء خالل ر
فتة األعياد.
وسوف نحرص عىل تواجد فرق عمل يف
أكت عدد ممكن من المناسبات
ى
والفعاليات المجتمعية لتقديم الدعم.

خدمة توفب معلومات عن
ز
اإلسكان يف The Curve
تقرر خفض خدمة اإلسكان يف The
 Curveوقضها عىل جلستي مفتوحتي
ً
فقط اعتبارا من يناير .2018
ُ
تعقد الجلسات المفتوحة عىل أساس
التاىل:
أسبوع عىل النحو ي
ي
:
الثالثاء  2إىل  4مساء
الخميس 5 :إىل  7مساء
يف حالة الرغبة يف حجز ميعاد يف أي جلسة
من الجلستي ،يمكنك االتصال عىل:
 07803 442201أو .07803 442186
ً
يبدأ العمل بالنظام الجديد اعتبارا من
 2يناير .2018
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خدمات الدعم ُ
المتاحة
عىل من يرغب ف التحدث إىل ر
الرسطة بشأن
ي
التحقيقات الجارية يف حادث الحريق ،المبادرة
باالتصال ر
برسطة العاصمة عىل الرقم:
.0800 032 4539

جهات اتصال هامة
مساعدة ز يف حاالت الوفاة:

المجان عىل مدار
اتصل بخط المساعدة
ي
التيد عىل:
اليوم 0808 808 1677 :أو ب ى
.helpline@cruse.org.uk
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تحديث :آخر أخبار اإلسكان

ً ر ً
مبارسا من
ه إيجاد حلول لإلسكان تنال رضا جميع من تضر تضرا
تظل أولوية العمل المطلقة ي
حريق "برج غرينفيل" ،ونحن نعمل جادين لتحقيق ذلك ،كما نحرص عىل العمل يف معدل من
شأنه بعث الطمأنينة يف نفس كل أرسة وعائلة.
وقد تم ر
حن اآلن:
•
•

إجماىل عدد األرس –  207أرسة
ي
عدد األرس ر
الب انتقلت إىل أماكن إقامة
ي
–  104أرسة ،منهم  56أرسة إىل أماكن
إقامة مؤقتة ،و 48أرسة إىل أماكن إقامة
دائمة

استخراج بدل فاقد لجوازات السفر
البيطانية ،والتأشبات أو اإلجابة عىل
ر
االستفسارات المتعلقة بالهجرة:

•
•

•

األرس المقيمة يف أماكن إقامة
مخصصة للطوارئ – 103
ر
الب تم الموافقة
عدد أماكن اإلقامة ي
عليها –  ،44منهم  35أماكن إقامة
دائمة ،و 9أماكن إقامة مؤقتة.
تعكس هذه اإلحصائيات الموقف يف
ديسمب .2017
19
ر

اتصل بخط المساعدة عىل مدار اليوم0300 :
.222 0000

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

دعم اإلسكان
إن كان لديك أي استفسار بشأن التسكي ،أو
كنت 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 :
 111للحصول عىل دعم مادي أو معنوي ،أو
ر
ون:
زيارة الموقع االلكت ي
.victimsupport.gov.uk
كما تقدم "الوحدة اإلسالمية لالستجابة
ً
ً
لغرينفيل" دعما إضافيا .لالطالع عىل المزيد
ر
ون:
من خالل ى
التيد االلكت ي
info@gmru.co.uk
ً
بدن
كما يمكنك أيضا الحصول عىل دعم ي
ونفس يف "مركز مساعدة غرينفيل" .وللمزيد
ي
من المعلومات ،يمكن االتصال عىل الرقم:
.07712 231 133

مخطط "وزارة الداخلية" للهجرة
التيطانيي ووقع عليك ضر من مأساة "برج غرينفيل" ،فقد أعدت "وزارة الداخلية"
إذا كنت
من غت ى
ً
ً
نظاما خاصا للهجرة قد يكون من شأنه مساعدتك.
ً
موظف وزارة الداخلية وجها لوجه ،من خالل
لمعرفة المزيد ،قم بحجز ميعاد للتحدث مع أحد
ي
ً
االتصال عىل رقم 020 8196 4531 :أيام األسبوع بي الساعة  10صباحا و 4مساء .أو احض يف
أحدي الجلسات المفتوحة يف  ،The Curveكل يوم خميس من  6 – 2مساء.

تحسي ر
ز
النشة اإلخبارية" جهود دعم غرينفيل"؟
كيف يمكن
النرسة اإلخبارية "جهود دعم غرينفيل" .وقد انعكست آراء وتعليقات األهاىل عىل تحسي شكل ومضمون ر
هذا هو اإلصدار الثان من ر
النرسة
ي
ي
ر
الجديدة .إن كان لديك أي رأي أو تعليق بشأن ما ترغب ف رؤيته ف ر
النرسة اإلخبارية يف المستقبل ،يمكنك التواصل معنا عىل تويت أو
ي
ي
الفيسبوك .ابحث عن .@GrenfellSupport
ر
ون عىلCommsTeam@rbkc.gov.uk :
وهناك وسيلة اتصال أخرى ،يمكنك إرسال بريد الكت ي
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