ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻒ ﻣﻌﻚ.
ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺰن ﻣﻌﻚ.
ﻧﺤﻦ ﻧﺪﻋﻤﻚ.
ﻧﺤﻦ ﻧﻌﯿﺪ ﺑﻨﺎء ﺣﯿﺎﺗﻚ.
ﻧﻜﺎﻓﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻚ.
ﺻﺪاﻗﺔ وﺣﺐ وﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﻌﻜﻢ.
ﻧﺤﻦ ﺟﯿﺮاﻧﻜﻢ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻜﻢ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻐﺮﯾﻨﻔﯿﻞ.
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ.

Dear Neighbour
We stand with you.
We grieve with you.
We support you
We will rebuild with you.
We will fight for justice with you.
In friendship, love and solidarity,
Your neighbours and friends.
Justice for Grenfell.
Peace be with you.

كيف يمكنني أن أساعد نفسي
أو أساعد غيري على التغلب
على هذه الصعوبات؟
أفعال مرغوبة:
• خصص الوقت الالزم للحصول على قسط كا ٍ
ف من النوم (مقدار
الذي تعودت عليه) ،والتزم بالراحة واالسترخاء ،وتناول طعامك
بانتظام وبطريقة صحية.
•أخبر الناس بما تحتاج إليه .وتحدث إلى األشخاص الذين تثق بهم .ليس
عليك إخبار اآلخرين بكل شيء ،ولكن االمتناع عن التحدث لآلخرين
بشكل كامل غالبًا ما ال يكون مفي ًدا.
• كن منتبهًا أثناء وجودك في المنزل أو عند قيادة السيارة أو الدراجة ،ألن
وقوع الحوادث يشيع بشكل أكبر بعد وقوع أحداث مأساوية أو مشحونة
بالضغوط العصبية.
• حاول تقليل حجم طلبات اآلخرين منك وتجنب تحمل مسؤوليات إضافية
في الوقت الحالي.
• خصص بعض الوقت للذهاب إلى مكان تشعر فيه باألمان وراجع في
ذهنك ما حدث بهدوء .ال ترغم نفسك على القيام بذلك إذا كانت مشاعرك
حساسة بشدة في الوقت الحاضر.

مزيد من المعلومات حول ردود
األفعال بعد وقوع الصدمات
www.rcpsych.ac.uk/
healthadvice/problemsdisorders/
posttraumaticstressdisorder.aspx
www.nhs.uk/Conditions/Post-traumaticstress-disorder/Pages/Treatment.aspx
إذا كنت بحاجة إلى تلقي الدعم الخاص بالصحة المعنوية أو العقلية،
فيرجى االتصال برقم خدمة االستجابة من هيئة الرعاية الصحية البريطانية
( ،)NHSوالذي يمكنك من خالله االستفادة من خدمات الدعم الخاصة
بالصحة العقلية ،فضالً عن تلقي المعلومات واالستشارات على مدار
 24ساعة في اليوم ،وطوال  7أيام في األسبوع ،و 365يومًا في السنة.
الرقم المخصص لالتصال هو  0800 0234 650أو يمكن توجيه
رسالة بالبريد اإللكتروني إلى عنوان  cnw-tr.spa@nhs.netأو
استخدام خدمة  Type Talkعلى رقم .18001 0800 0234 650
إذا كنت بحاجة إلى التحدث بلغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية ،فمن الممكن
إجراء الترتيبات الالزمة لالستعانة بخدمة للترجمة الفورية عبر الهاتف
وذلك عندما تقوم باالتصال.
This leaflet is in Arabic.
This leaflet is also available in Somali, Bengali, Urdu,
English, Persian and easy-read.
Please contact wlccg.team@nw.london.nhs.uk or
telephone 020 3350 4519 if you require a leaflet in
one of these languages.

أفعال يجب االمتناع عنها:
• كتمان مشاعرك .بل ف ّكر فيما إذا كان من المفيد التحدث عن تلك المشاعر
مع شخص تثق به .ومن الممكن آال تزول هذه الذكريات على الفور.
• الشعور بالحرج بسبب مشاعرك وأفكارك ،أو بسبب مشاعر اآلخرين
وأفكارهم؛ فهي ردود أفعال عادية تجاه حدث مشحون للغاية بالتوتر.
• تجنب األشخاص الذين تثق بهم.

This is a translation of the English leaflet “Coping with
stress following a major incident”.
With thanks to community volunteers for assisting with
the translation.
www.westlondonccg.nhs.uk

أين تجد المزيد من المساعدة؟
اتصل بالطبيب العام ( )GPأو بخدمة  NHS111إلبالغهم
بأعراض القلق أو االكتئاب أو اضطراب الكرب الذي يصيبك بعد
التعرض لصدمة نفسية ،أو قم بزيارة برنامج  NHS Choicesعلى موقع
 www.NHS.ukأو اتصل بخدمة  Samaritansعلى 08457 90 90 90

التعامل مع القلق
عقب التعرض
إلى حادث شديد
لعلك تجد هذه النشرة مفيدة لك إذا كنت قد تعرضت إلى حادثة
مشحونة بالصدمات النفسية ،أو تأثرت بحادثة من هذا النوع.
تقدم هذه النشرة معلومات حول المشاعر التي قد تصيبك خالل
األيام والشهور المقبلة ،كما تساعدك على فهم التجربة التي
خضتها والتمتع بدرجة أكبر من التحكم فيها.

قد تحتاج إلى مساعدة إذا تعرضت إلى أي من ردود األفعال
التالية على مدار عدة أسابيع دون أن يظهر أي تحسن عليك:
• شعرت برغبة في التحدث حول ما حدث لكنك تعاني من عدم وجود أي شخص
تشارك معه مشاعرك.
• تشعر بأنك سريع التأثر بالشد العصبي واالنفعال.
• تستحضر مشاهد حية لما رأيته وتشعر بردود أفعال عاطفية شديدة تجاهها.
• تشعر باضطراب في النوم أو بتشتت أفكارك ،مما يمنعك من النوم أو يجعلك ترى
أحالمًا أو كوابيس.
• تواجه مشاعر طاغية وتشعر بعدم قدرتك على التعامل معها أو تشعر بتغيرات في
حالتك المزاجية دون وجود سبب واضح.
• تشعر بالتعب ،أو فقدان الذاكرة ،أو تسارع في نبضات قلبك ،أو الدوّ ار (الدوخة)،
أو االرتعاش ،أو وجع العضالت ،أو الغثيان (الرغبة في القيء) واإلسهال ،أو
فقدان التركيز ،أو صعوبة في التنفس ،أو شعور باالختناق في الحَ لق (الزور)
والصدر.

باإلضافة إلى ذلك ،إذا كان هناك طفل قد شهد حد ًثا مشحو ًنا بالصدمة النفسية أو
خاض هذا الحدث ،فمن الطبيعي للغاية أن يشعر بالتوتر النفسي الشديد .قد يشعر
الطفل باالنزعاج الشديد و/أو الخوف .ومن المفترض أن يستمر هذا اإلحساس
ألكثر من أربعة أسابيع.
إذا استمرت أعراض شعورك باالنزعاج الشديد بعد مرور أربعة أسابيع ،فقد
يشير ذلك إلى إصابتك بحالة الكرب التي تصيبك بعد التعرض إلى صدمة نفسية
( Post Traumatic Stress Disorderأو  PTSDعلى سبيل االختصار)،
ومن المهم أن تطلب المساعدة لطفلك.
فيما يلي ردود أفعال مألوفة بعد وقوع حادثة مليئة بالصدمة:
• كوابيس.

ً
وخاصة إذا كانت مأساوية ،فقد يكون من الصعب تقبل حقيقة
• في حالة وقوع وفاة،
ما حدث .من المهم التحلي بالصبر ،وتقديم أجوبة بسيطة وصادقة على األسئلة
المتعلقة بالوفاة .فعلى سبيل المثال ،يبدو أن بعض األطفال يتقبلون الوفاة ،ولكنهم قد
يسألون بشكل متكرر إذا كان المتوفي سيعود .من المهم التحلي بالصبر والوضوح
عند التعامل مع هذه األسئلة :على سبيل المثال ،من المستحسن أن تقول "لقد توفى
الشخص" بدالً من القول إن "الشخص قد ذهب في رحلة".

• ذكريات أو صور للحدث تقفز إلى ذهنك بشكل غير متوقع.

ما األعراض التي يجب رصدها:

• الشعور بأن الحدث يتكرر فعليًا من جديد.
• استحضار األحداث التي وقعت أو عمل رسومات تعبر عنها بشكل متكرر.

قد يبدو أن األطفال المصابين بحالة  PTSDيفكرون بطريقة مختلفة حول أنفسهم أو
اآلخرين .قد يقومون بما يلي:

• عدم الرغبة في التفكير عن الحادثة أو الحديث عنها.

• يلومون أنفسهم أو يتدنى إحساسهم بتقدير الذات.

• تجنب أي شيء قد يعيد الحادثة إلى ذلك.

• يشرحون أفكارهم تراودهم بأنهم أشخاص سيئون أو يتحدثون عن أفكار تراودهم
بأنهم يستحقون بعض األذى الذي قد يقع لهم.

• تشعر بخدر في مشاعرك.

• الشعور بالضغط أو االنزعاج بمزيد من السهولة.

• تواجه صعوبة في عالقاتك منذ وقوع الحادث.

• عدم القدرة على التركيز.

• تشعر بالقلق بشأن تناول المشروبات الكحولية أو المخدرات منذ وقوع الحادثة.

• عدم القدرة على النوم.

• تراجع أداؤك في العمل منذ وقوع الحادثة.

• الشعور بدرجة أكبر من التأهب أو ترقب وقوع الخطر.

• هناك شخص قريب منك أخبرك بأنه قلق على حالك.

• حاول مساعدة طفلك على فهم ما حدث عن طريق تقديم شرح تثق فيه ويناسب عمره،
فقد يساعد ذلك في تقليل مشاعر االرتباك والغضب والحزن والخوف .كما قد يساعد
في تصحيح بعض جوانب سوء الفهم التي تقع ،فقد يؤدي ذلك مثالً إلى دفع الطفل إلى
الشعور بأن اللوم يقع عليه .كما يمكن لهذه الخطوات أن تساعد في طمأنة الطفل إلى
أنه ال داعي للشعور بالخوف طوال الوقت ألن هذه األمور واردة الحدوث.

• يبدون قدرً ا أقل من الثقة في اآلخرين أو يشعرون بقدرة أقل على اإلحساس باألمان.
• تصيبهم مشاعر طاغية تأتيهم في صورة إحساس بالخزي والحزن والخوف.
• يتجنبون مواقف يخشون أنها قد تزيد من ردود أفعالهم المعنوية ،مثل التي قد تجعلهم
يشعرون بمزيد من الخوف أو التهديد أو الخجل أو تذكرهم بالحادثة.

• التعلق بالوالدين أو بأولياء األمور بدرجة أكبر.
• الشعور بأوجاع جسمانية مثل أوجاع المعدة أو الصداع.

األفعال المطلوبة:

• فقدان القدرات بشكل مؤقت (مثل تناول الطعام واستعمال دورة المياه).

إذا كانت لديك أي مخاوف تتعلق بطفلك ،فمن المهم أن تطلب المساعدة من خالل
طبيبك العام .وهناك مُعا َلجات فعالة للغاية ،بما يشمل العالج السلوكي المعرفي
( Cognitive Behavioural Therapyأو  CBTعلى سبيل االختصار)
لألطفال والصغار الذي يمرون بآثار الصدمة.

• وجود مشكالت في المدرسة.
كيف تساعد طفلك:
• حاول إبقاء األمور بسيطة قدر اإلمكان ،من خالل الحفاظ على روتين حياتك المعتاد
والقيام باألنشطة العادية قدر اإلمكان ،ألن ذلك سيساعد طفلك على استعادة الشعور
باألمان بشكل أسرع.
• كن متواج ًدا للتحدث إلى طفلك عندما يكون مستع ًدا للحوار .إذا كان من الصعب
عليك القيام بذلك ،فاطلب المساعدة من شخص بالغ تثق فيه مثل أحد أفراد األسرة
أو المعلمين.

How can I help myself
or others to overcome
these difficulties?
Do:
• Take time out to get sufficient sleep (your normal
amount), rest and relax, and eat regularly and
healthily.
• Tell people what you need. Talk to people you trust.
You don’t have to tell everyone everything but telling
nobody anything is often unhelpful.
• Take care at home or when driving or riding accidents are more common after a traumatic or
stressful event.
• Try to reduce outside demands on you and don’t take
on extra responsibilities for the time being.
• Make time to go to a place where you feel safe and
calmly go over what happened in your mind. Don’t
force yourself to do this if the feelings are too strong
at the moment.

More information
on post trauma reactions
www.rcpsych.ac.uk/
healthadvice/problemsdisorders/
posttraumaticstressdisorder.aspx
www.nhs.uk/Conditions/Post-traumaticstress-disorder/Pages/Treatment.aspx

If you are in need of emotional or mental health
support please call the NHS response service number
where you can get access to mental health support
services as well as information and advice 24 hours
a day, 7 days a week, and 365 days a year.
The number to call is 0800 0234 650 or email
cnw-tr.spa@nhs.net or use Type Talk on
18001 0800 0234 650. If you want to talk
in a language other than English, a telephone
interpreting service can be organised when you call.

Coping with
stress following
a major incident

Don’t:
• Bottle up these feelings. Think whether it would be
helpful to talk about them with somebody you trust.
The memories may not disappear straight away.
• Get embarrassed by your feelings and thoughts, or
those of others. They are normal reactions to a very
stressful event.
• Avoid people you trust.

Where to find more help?
Contact your GP or NHS111 about possible
symptoms of anxiety, depression, or post traumatic
disorder, visit NHS Choices - www.NHS.uk
or call the Samaritans on 08457 90 90 90

You may find this leaflet helpful if you
have been involved in, or affected by,
a traumatic incident.
It provides information on how you may expect
to feel in the days and months ahead, and to
help you understand and have more control over
your experience.

You might need help if you have been
experiencing any of the following
reactions for several weeks and there
is no sign of them getting better:
• You want to talk about what happened and feel you don’t
have anyone to share your feelings with.

In addition, if a child has witnessed or experienced
a traumatic event it is quite natural for them to be
stressed. They may be very upset and/or frightened.
This should not usually last beyond four weeks.
If symptoms of being very upset continue beyond four weeks,
this may indicate Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) and it
is important to seek help for your child.

• You find that you are easily startled and agitated.

These are typical reactions after a traumatic event:

• You experience vivid images of what you saw and have
intense emotional reactions to them.

• Nightmares.

• You have disturbed sleep, disturbing thoughts preventing
you sleeping or dreams and nightmares.
• You are experiencing overwhelming emotions that you feel
unable to cope with or experience changes in mood for no
obvious reason.
• You experience tiredness, loss of memory, palpitations
(rapid heartbeat), dizziness, shaking, aching muscles,
nausea (feeling sick) and diarrhoea, loss of concentration,
breathing difficulties or a choking feeling in your throat
and chest.
• You feel emotionally numb.
• Your relationships seem to be suffering since the incident.

• Memories or pictures of the event unexpectedly
popping into their mind.
• Feeling as if it is actually happening again.

• Your performance at work has
suffered since the incident.
• Someone who you are
close to tells you they
are concerned
about you.

• In the event of a death, particularly a traumatic one, it can
be difficult to accept the reality of what has happened. It is
important to be patient, simple and honest in response to
questions about a death. Some children, for example, will
seem to accept a death but then repeatedly ask when that
person is coming back. It is important to be patient and clear
when dealing with these questions: for example, it is better to
say “John has died” than “John has gone on a journey”.

• Playing or drawing about the event time and time again.
• Not wanting to think or talk about the event.

What to look for:

• Avoiding anything that might remind them of the event.

Children experiencing PTSD might show that they think
differently either about themselves or other people. They
might:

• Getting angry or upset more easily.
• Not being able to concentrate.
• Not being able to sleep.
• Being more jumpy and being on the lookout for danger.
• Becoming more clingy with parents or carers.
• Physical complaints such as stomach aches or headaches.

• You are worried about your alcohol or drug use
since the incident.

• Try to help your child understand what has happened by giving
a truthful explanation that is appropriate for their age. This
may help reduce feelings of confusion, anger, sadness and
fear. It can also help correct misunderstandings that might, for
example, lead the child to feel that they are to blame. They
can also help reassure the child that although bad things can
happen, they don’t need to be scared all the time.

• Temporarily losing abilities (e.g. feeding and toileting).
• Problems at school.
How to help your child:
• Try to keep things as normal as possible: keeping to your
usual routine and doing normal activities as much as you
can, will help your child feel safer more quickly.
• Be available to talk to your child as and when they are
ready. If it is difficult for you to do this, ask a trusted adult
such as a family member or teacher to help.

• Blame themselves or show lowered self-esteem.
• Describe thinking that they are a bad person or talk about
thoughts of deserving bad things to happen to them.
• Show less trust in other people and be less able to experience
a sense of safety.
• Experience overwhelming feelings in the form of shame,
sadness and fear.
• Avoid situations that they fear could increase their emotional
response – i.e. might make them feel more frightened,
threatened, ashamed or reminded of the event.
What to do:
If you have any concerns about your child, it is important to
seek help via your GP. There are some very effective treatments
including Cognitive Behavioural Therapy (CBT) for children and
young people experiencing the effects of trauma.

معلومات عن الخدمات الصحية المحلية في منطقتك
إذا كنت تواجه أية مشاكل تتعلق بصحتك بعد حادثة برج غرانفيل ،بإمكانك حجز موعد مع المركز الطبي الخاص لمنطقة اقامتك .اذا احتجت المشورة الطبية في
االوقات خارج أوقات العمل الرسمي او اذا كنت غير مسجال مع مركز صحي عليك باالتصال بارقام المساعدة الطبية الطارئة على .111
يمكنك طلب االدوية المخصصة لك دوريا من المركز الصحي في حالة نفادها .المرجواعالم مركزك الصحي من أي صيدلية تود ان تستلم الوصفات الطبية
المخصصة دوريا لك .واذا نفدت االدوية الضرورية المخصصة لك يمكنك االتصال بالصيدلية لتزويدك باالدوية عند الطواريء.
زوروا موقع الخدمات الطبية لمزيد من المعلومات على:
الخيارات والخدمات االخرى المتاحة لك:
Westway Sports Centre, Crowthorne Road, W10 6RP
يمكنك زيارة المراكز الصحية ومراكز التمريض واخصائي االمراض العقلية و مشورات الدعم المادي والسكني والغدائي وخدمات الرعاية االجتماعية لتلقي
المساعدات  .هذه المساعدات المباشرة متوفرة وجها لوجه طيلة ايام االسبوع خالل اربع و عشرون ساعة  .7/42رجاء اتصل باالرقام المتوفرة ادناه في حالة
:عدم مقدرتك للوصول الى المركز.
W10ال www.nhs.uk
Grenfell Tower Fire Response Team: Mental Health Services
لمساعدتك في امور الصحة النفسية :يرجى االتصال على االرقام ادناه
 )24/7). Email: cnw-tr.spa@nhs.net / TypeTalk: contact 18001 0800 0234 650.الخط مفتوح) Tel: 0800 0234 650
 Red Crossللمساعدات المتعلقة باالمور المالية و االسكان والبحث القراد العائلة المفقودين.
24/7).الخط مفتوح ( Tel: 0800 4589472
الدعم النفسي والمعنوي Samaritans
24/7). You can also text on 07725 90 90 90.الخط مفتوح) Tel: 116 123
لمواساة البالغين والشباب و االطفالCruse Bereavement Care
 0am to 5pm with extended hours to 8pm on Tuesdays, Wednesdays andالخط مفتوح) 3االثنين الجمعةTel: 0808 808 1677).
Thursdays). Email: helpline@cruse.org.uk.
RBKC social workers’ team
المساعدة في االسكان والحضانة والمالبس واالمور المالية
 24/7).الخط مفتوح) Tel: 020 7361 3013
Government enquiry line
لالسئلة المتعلقة بالمساعدات الحكومية ( البنفت)
).منا االثنين ال الجمعة  8am to 6.30pm,الخط مفتوح) Tel: 020 7941 6661 / 020 7941 6634
RBKC housing line
المساعدات القانونينة و المتعلقة بالسكن ،مجانية لسكان برج غرنفل
24/7).الخط مفتوح) Tel: 020 7361 3008
مساعدات قانونينة و متعلقة بالسكن ،مجانية Shelter
تقديم خدمات مجانية في الترجمة الفورية واالرشاد النفسي والصحية االتصال باالرقام 67121014100
Supplementary Arabic School at Victoria
المدرسة العربية في فكتوريا ترحب باالطفال المتظررين في صفوقها خالل ايام السبت واالحد من كل اسبوع لالطفال من اعمار 41 - -6
Mobile 07888735602

Arabic - Grenfell Tower advice from your local NHS

Advice from your local NHS
If you are experiencing physical issues, including breathlessness, coughing or
wheezing from smoke inhalation, book an appointment with your GP. If you need
healthcare advice and do not have a GP or your GP surgery is closed, dial the NHS
helpline 111.
Order your regular medicines in the usual way via your GP. Please let your GP
know which pharmacy (chemist) you want the prescription to be sent to. If you run
out of your medicines you can also go to a pharmacy and ask for an emergency
supply.
Visit NHS Choices for more information: www.nhs.uk

Other services available to you
Westway Sports Centre, Crowthorne Road, W10 6RP for access to GPs, district
nurses, mental health professionals, and support on housing, money, health, food
and social care services at the centre. Face to face support available 24/7. Please
use the numbers below if unable to get to the centre.
Grenfell Tower Fire Response Team: Mental Health Services for support with

your emotional wellbeing.
Tel: 0800 0234 650 (line open 24/7). Email: cnw-tr.spa@nhs.net / TypeTalk:
contact 18001 0800 0234 650.
Red Cross for support including housing, emergency funds, tracing family / friends.
Tel: 0800 4589472 (line open 24/7).
Samaritans for confidential emotional support.
Tel: 116 123 (line open 24/7). You can also text on 07725 90 90 90.
Cruse Bereavement Care for support for bereaved adults, young people or children.
Tel: 0808 808 1677 (line open Monday to Friday 9.30am to 5pm with extended hours
to 8pm on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays). Email: helpline@cruse.org.uk.
Muslim Bereavement Support Service 020 3468 7333 info@mbss.org.uk
www.mbss.org.uk
Gardens of Peace Muslim Cemetery 020 8502 6000 (open 8am to 6.45pm – 7
days a week) www.gardens-of-peace.org.uk info@gardens-of-peace.org.uk
RBKC social workers’ team for support with housing, child-care, clothing, finances.
Tel: 020 7361 3013 (line open 24/7).
Government enquiry line for enquiries about benefits
Tel: 020 7941 6661 / 020 7941 6634 (line open 8am to 6.30pm, Monday to Friday).
RBKC housing line for free legal and housing advice for Grenfell Tower residents.
Tel: 020 7361 3008 (line open 24/7).
Shelter for free legal and housing advice.
Tel: 0344 515 1540 (line open 8am to 8pm weekdays, 8am to 5pm weekends).

ARABIC
فتحت شرطة مدينة لندن تحقيقا جنائيا حول الظروف المحيطة بالكارثة
في برج غرينفيل .قد يستغرق تحقيق الشرطة عدة أشهر حتى يكتمل
ثم سيُحول إلى اإلدعاء العام التخاذ قرار حول ما إذا كان هناك أي
فرد أو منظمة أو هيئة قد قامت بارتكاب جريمة جنائية أدت إلى هذه
الكارثة.

معلومات لألسر المتضررة بحريق برج غرينفيل
تقدم منظمة انكويست منذ  35عاما خدمات نصح ومشورة مجانية -
مع الحفاظ على الخصوصية -حول حاالت الوفاة المتنازع عليها
لألفراد المتضررين والجاليات والمحامين والمجتمع المدني .انكويست
منظمة مستقلة عن الحكومة ،مما يعني أننا نحتل موقعا متميزا يمكننا
من تقديم خدمات النصح والمشورة حول التحقيقات المتعددة التي
تجري اآلن عن الحريق في برج غرينفيل ،وذلك بهدف أن تجلب
االجراءات القانونية الحقيقة والعدالة للمتضررين وتحاسب المسؤولين
عمّا حدث.
يهدف هذا المنشور الى تقديم إجابات على بعض األسئلة التي رددتها
األسر المكلومة .إننا ننصح بالسعي للحصول على خدمات النصح
والمشورة من محامين متخصصين في أقرب وقت ممكن من أجل
حماية حقوقك .يمكن لمنظمة انكويست أن تساعدكم في العثور على
المحامي المناسب من بين مجموعة محامي المنظمة .في حال كنتم في
حاجة إلى هذه الخدمة أو غيرها ،الرجاء اإلتصال بمنظمة انكويست:
الهاتف020 7263 1111:
البريد اإللكترونيinquest@inquest.org.uk:
الموقع اإللكترونيwww.inquest.org.uk:
إن خدمة المجيب اآللي تستقبل استفساراتكم في حالة كانت خطوط
الهاتف مشغولة .سنعاود لالتصال بكم في حال تركتم رسالة صوتية.
يمكنكم أيضا الحصول على المزيد من المعلومات عن خدمات
اإللكتروني:
الموقع
خالل
من
إنكويست
bit.ly/InquestHandbook
هل سيكون هناك تحقيقا ً جنائياً؟

هل تنظر الشرطة في تهم القتل الخطأ؟
ينظر التحقيق في جرائم القتل الخطأ أو اإلهمال أو القتل الخطأ الذي
تقع مسؤوليته على المؤسسات .إذا كانت الشرطة ترى أن هنالك أدلة
كافية فسوف يتم تحويل التحقيق إلى محاكمة .أما في حال لم تتوفر
لدى الشرطة األدلة كافية ،فيحق للمتضررين طلب مراجعة القرار.
هل سيكون هناك تحقيق عام؟
أعلنت الحكومة عن إجراء تحقيق عام كامل .سيكون من حق الضحايا
الحصول على تمويل للتمثيل القانوني ،كما سيحصلون على فرصة
للمساهمة في صياغة األسس المرجعية للتحقيق.
ستنظر هيئة التحقيق في شهادات المتضررن والشهود -تحت القسم-
كما سيتمكن المشاركون من مسائلة وتفحص األدلة .سيقدم التحقيق
القضائي نتائج أولية بهدف ضمان حقوق سكان األبنية السكنية األخرى
التي قد تعاني من مشكالت مشابهة.
يمكن لمن يرغب في أن يلعب دورا ُ في التحقيق أن يتقدم بطلب ليكون
"مشاركا أساسيا" .يشمل هذا األشخاص اللذين لعبوا أو قد يلعبوا "دورا
مباشرا أو هاما" في التحقيق وهؤالء اللذين لهم "مصلحة كبيرة".
يمكن "للمشاركين األساسيين" أن يتقدموا بطلب لطرح أسئلة على
شهود التحقيق القضائي كما أن يقدموا بيانا إفتتاحيا وختاميا إلى لجنة
التحقيق ويتلقوا نسخة من تقرير التحقيق.
هل سيكون التحقيق القضائي مستقالً؟
نأمل من خالل تمثيل قانوني عادل للمتضررين من الكارثة أن يتمكن
التحقيق من تبديد مخاوف الناجين والضحايا وذويهم وأن يكون تحقيقا
مستقال يفضي إلى نتائج حاسمة .إن إسراعك بالحصول على تمثيل
قانوني سيمكنك من ايصال صوتك وقضيتك.

لإلطالع على بيان منظمة انكويست الكامل حول الترحيب بإجراء
اإللكتروني:
الموقع
بزيارة
قم
عام،
تحقيق
bit.ly/GrenfellInquiry
ما هو التحقيق القضائي؟
يعنى التحقيق القضائي بالبحث عن حقائق وأدلة حول مالبسات ومكان
وزمان وفاة شخص محدد .يُعتبر التحقيق إجراءا قانونيا يتولى رئاسته
قاضي الوفيات وفي بعض األحيان تتواله هيئة محلفين.
قاضي الوفيات في هذه القضية هي الدكتورفيونا ويلكوكس من محكمة
غرب لندن الداخلية لقضايا الوفيات .سوف تنظر القاضية أيضا في ما
إذا كان باإلمكان تالفي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل والتوصية
بإحداث تعيدالت مناسبة .سوف ُتعقد جلسات المحاكمة بشكل علني
ويمكن لألسر أن تحصل على تمثيل قانوني.
متى يحدث التحقيق القضائي؟
بمجرد استرداد الجثمان وتحديد هوية الضحية ،يقوم القاضي بفتح
تحقيق قضائي .يستهل التحقيق عادة بجلسة قصير يقرأ فيها على
المحكمة إسم وعمر المتوفى وتفاصيل مختصرة عنه والسبب األولي
للوفاة .في حال فتح عدة تحقيقات قضائية في الوقت نفسه ،يؤجل
القاضي عندئ ٍذ التحقيق القضائي حتى يتم اإلنتهاء من التحقيق الجنائي
أو التحقيق العام ،إذ أنه يجب إجراء هذين التحقيقين أوال.
بمجرد اكتمال التحقيق الجنائي والتحقيق العام ،يقرر القاضي ما إذا
كانت هناك ضرورة للتحقيقات القضائية وما إذا كان يجب استئناف
التحقيق القضائي.
كيف أبلّغ عن شخص مفقود؟
تقدم االستفسارات الخاصة حول االشخاص المفقودين الى مكتب
حوادث شرطة مدينة لندن إما بشكل شخصي في مركز ويستواي
الرياضي في غرب لندن أو عبر االتصال بمكتب الحوادث على الرقم:
0800 0961 233
في حال أبلغت عن شخص مفقود ثم تم العثور عليه ،يجب إبالغ مكتب
الحوادث أو شرطة مدينة لندن بشكل فوري.

يتم ابالغ قاضي التحقيق بكل الوفيات الناتجة عن حريق برج غرينفيل.
حينما يتم تحديد هوية أحد الوفيات ،يقوم ضباط االتصال باألسر بإبالغ
أحد أقارب المتوفي .في حال لم يتم االتصال بك بعد إبالغك عن
شخص مفقود ،فقد يعود ذلك لصعوبة استعادة الجثمان أوتحديد هوية
المتوفيين .إننا ندرك مقدار األلم التي تعاني منه لألسر التي فقدت أحد
أفرادها .إن منظمة اينكويست على اتصال مباشر بمحكمة التحقيق
ومكتب الحوادث ويمكنها أن تساعدك.
على من تقع المسؤولية فيما يتعلق بجثمان قريبي؟
أثناء إجراء عمليات فحص الجثامين ،من غير الممكن اإلفراج عن أي
منها ،إذ أنها تقع تحت سلطة للقاضي المحقق اللذي يعطي اإلذن
باإلفراج عن الجثمان عند اكتمال الفحوصات الالزمة.
يمكن إرسال االستفسارات حول االفراج عن الجثامين وفحص ما بعد
الوفاة إلى مكتب قاضي التحقيق على الرقم.02078024750 :
في الوقت الحالي ،يجب أن ُترسل االستفسارات الى مكتب الحوادث
المذكور سابقا.
هل يمكن أن يتم االعتراض على إجراء فحص ما بعد الوفاة؟
تجري عمليات فحص ما بعد الوفاة بسرعة ويجب إبالغ المحقق في
أسرع وقت ممكن عن أي اعتراض على إجراء فحص ما بعد الوفاة
حتى يمكن إيجاد البديل المالئم .إذا قرر القاضي المحقق أن فحص
الجثمان غير ضروري فباإلمكان االفراج عن عنه دون إجراء
الفحص.
هل يمكنني أن أرى الجثمان؟
نعم ،وتجري الترتيبات لذلك عبر مكتب القاضي المحقق .لكن في
بعض الظروف ،كوجود إصابات تركت تشوهات على الجثمان ،يحق
للقاضي المحقق أن يقترح على األسرة أال ترى الجثمان أو أن يكون
المكان الذي تعاين الجثمان فيه محددا (من خلف لوح زجاجي على
سبيل المثال) .يُترك األمر لك لتقرر ما إذا أردت اإلستجابة لهذه
النصيحة .كذلك ،عليك أن تسعى للحصول على استشار ٍة قانونية إذا
شعرت بأنك حُرمت من رؤية جثمان قريبك.

من الذي يجب أن يتعرف على الجثمان؟
يمكن ألحد أفراد األسرة أو لصديق مقرّب أن يتعرّف على الجثمان
بالنظر ،يمكن استخدام طرق بديلة في حال لم يكن ذلك ممكنا،
كإستعمال بصمات األصابع أو فحص نماذج سجل األسنان أو الحمض
النووي للضحية.
هل يعترف القاضي المحقق بوجود ثقافات أو عقائد دينية مختلفة
فيما يتعلق بالموت؟

تقوم العديد من المنظمات حاليا بتقديم المساعدة للعائالت المتضررة
من حريق برج غرينفل .يحاول مركز شمال كينزنغتون القانوني أن
ين ّسق جميع عروض المساعدات وأن يتأكد من أنكم تحصلون على
خدمات المشورة والنصح المناسبة لتأمين احتياجاتكم من السكن أو
وضع الهجرة أو استحقاقات الرعاية االجتماعية أو اإلحتياجات المادية
ألسرتك .في حال أرتدم اإلستفسار ،بادروا باإلتصل بمركز شمال
كينزنغتون القانوني ،الوحدة  ،15ستوديو بيسالبن ،شارع
هوايتشيرش ،لندن

نعم ،من المهم إبالغ القاضي المحقق عن معتقداتك الدينية وممارساتك
كي تتم مراعاة احتياجاتك في اإلطار القانوني.

Unit 15, Baseline Studios, Whitchurch Rd, London
W11 4AT. Call 020 8969 7473 or see
www.nklc.co.uk.
ما الذي سيحدث بعد ذلك؟

ال يمكن أن تتم إجراء ترتيبات الجنازة قبل الحصول على موافقة
القاضي المحقق باالفراج عن الجثمان .من الممكن االتصال بمدير
جنازات من اختياركم في حال أردتم الحصول على مساعدة في
ترتيبات الجنازة ،كما ينصح بالحفاظ على جميع االيصاالت في حال
أرتدم استرداد النفقات.

سيستغرق التحقيق العام والتحقيقات الجنائية الجارية بعض الوقت حتى
تكتمل .يمكن أن تكون هذه العمليات مؤلمة ومحبطة ،لكننا موجودون
لتقديم الدعم والنصح والمشورة التي تحتاجون إليها.

متى يمكنني إعداد ترتيبات الجنازة؟

يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول ترتيبات الجنازة عبر
الموقع اإللكتروني التالي:
https://www.gov.uk/after-a-death/arrange-thefuneral
هل أحتاج الى إستصدار شهادة وفاة؟
ُتعتبر شهادة الوفاة وثيقة قانونية ُترسل الى سجل الوالدات والوفيات
وتتضمن معلومات مفصّلة عن الشخص المتوفى وسبب الوفاة .يصدر
القاضي المحقق "شهادة وفاة مؤقتة" حينما يتم التعرف على الجثمان
واالفراج عنه (للدفن) .إن هذه الشهادة ضرورية للقيام باإلجراءات
القانونية التي تعقب الوفاة كإغالق الحسابات المصرفية أوالحصول
على وصية وغيرها.
ماذا عن االحتياجات المباشرة لعائلتي؟

من أجل الحصول على النصح والمشورة التي تستند إلى الخبرة
والحصول على المساعدة والتمثيل القانوني المناسب ،بإمكانكم
االتصال بمنظمة إنكويست على الرقم.02072631111 :

More detailed information can also be found in our
INQUEST handbook. Enter the following web address
into your internet browser: bit.ly/InquestHandbook

I N F O R MA T I O N F O R F A M I LI E S
B E R E A VE D B Y T H E G R E N F E L L
T O W E R F IR E
For over 35 years INQUEST has provided free,
confidential advice about contentious deaths and
their investigation to bereaved people, community
groups, lawyers and the voluntary sector. We are
independent of the Government. This means that we
are uniquely placed to advise about the various
investigations now taking place into the fire at
Grenfell Tower.
We will work to try and ensure the legal processes
underway deliver truth, justice and hold those
responsible to account.
This leaflet aims to provide answers to some of the
immediate questions we are hearing families ask.
We also advise that you seek legal advice from
specialist lawyers as soon as possible to protect
your rights. We can help you to find the right lawyer,
from our INQUEST Lawyers Group. For this and
other advice, you can contact us at INQUEST:

Tel: 020 7263 1111
Email: inquest@inquest.org.uk
Web: www.inquest.org.uk
Please note we run an answering machine service to pick up
queries if we are busy with other calls; if you leave a message we
will call you back.

Will there be a criminal investigation?
The Metropolitan Police have opened a criminal
investigation into the circumstances of the disaster.
The police investigation may take some months to
conclude. It will then be passed to the Crown
Prosecution Service to make a decision as to whether
any individual or organisation has committed any
criminal offences arising from this disaster.
Will the police look at manslaughter charges?
The offences under consideration will include gross
negligence manslaughter or corporate manslaughter.
If the police/CPS consider that there is enough
evidence, a trial will follow in the usual way. If they
do not consider there is enough evidence, victims will
have a right to a review of that decision.
Will there be a public inquiry?
The Government has announced a full public inquiry.
Victims and survivors will be entitled to funding for
legal representation to enable them to play as full a
role as they wish. They will be given an opportunity
to shape the inquiry’s terms of reference.
The inquiry will hear evidence on oath and
participants will be able to interrogate this evidence.
It will be able to make interim findings which, among
other things, is the quickest way of protecting
residents in other blocks with similar construction
issues.
Those who wish to play a role can apply to be “core
participants”. This includes people who played, or
may have played, a “direct and significant role” in the

subject matter and those who have a “significant
interest”.
Core participants can apply to ask questions of any
inquiry witnesses; make an opening and closing
statement to the inquiry panel, and receive a copy of
the Inquiry report.
Will the inquiry be independent?
We hope that with robust legal representation for
those affected, an inquiry can meet the concerns of
victims and survivors in terms of being independent
and being able to make critical findings.
The earlier you seek legal representation the more
likely it is that your voice will be heard.
To see our full statement welcoming a public inquiry,
enter the following web address into your internet
browser: bit.ly/GrenfellInquiry
What is an inquest?
An inquest is a fact finding investigation to establish
who a person was and where, when and how they
died. It is a legal procedure presided over by a
coroner, sometimes with a jury.
The Coroner in this case is HM Senior Coroner Dr
Fiona Wilcox of Inner West London Coroner’s Court.
The Coroner must also consider whether future
deaths in similar circumstances can be prevented and
can recommend changes are made. Hearings are held
in open court and families can be represented.
When will an inquest happen?
As soon as a body is recovered and identified the
Coroner will open an inquest. This normally involves a
short hearing where the name, age and very brief
details of deceased and a preliminary cause of death
are read out in open court. There may be multiple

inquests opened at the same time. The Coroner will
then adjourn the inquest for the criminal investigation
and public inquiry to take place, as these must happen
first.
Once the criminal investigation and inquiry are
completed the Coroner will decide whether the
inquests are necessary and should resume.
How do I report a missing person?
Queries about missing relatives should be put to the
Metropolitan Police casualty bureau either in person
at Westway Sports Centre in West London, or by
calling the casualty bureau on 0800 0961 233.
If you have reported a missing person and since been
reunited you should also inform the casualty bureau.
The coroner will be informed of all deaths arising from
Grenfell Tower. Where identification has been made
the next of kin will be contacted by family liaison
officers. If you have not been contacted after
reporting a missing person it may be due to the
difficulty of recovering and identifying those who
have died. We understand this is hugely distressing
for families with each day that passes. INQUEST is in
contact with the Coroner’s Court and casualty bureau
and can help you with this.
Who has responsibility for my relative’s body?
While various examinations are conducted, the
Coroner has control of the body, and it cannot be
released for funeral without her permission.
Queries about the release of the body and about the
post mortem can be put to the Coroner’s office. The
number is 020 7802 4750, but for the time being
queries should be directed to the casualty bureau
above.

Can I stop a post mortem taking place?
Post mortems are generally carried out very quickly.
You should inform the coroner as soon as possible if
you are opposed to a post mortem taking place so
that alternatives can be considered. If the coroner
decides a post mortem is not necessary she can
release the body without one.
Can I view the body?
Generally, yes and arrangements are made through
the coroner’s office. In some circumstances, for
instance where there are seriously disfiguring injuries,
the coroner may suggest that the family should not
view the body or that the way in which you view the
body should be limited (for example, from behind a
glass panel). It is up to you whether you take this
advice. You should seek legal advice if you feel you are
being prevented from seeing your relative’s body.
Who should identify the body?
A family member or close friend can identify the body
by sight but if that is not possible then alternative
methods will be used such as fingerprinting or
examining dental records or DNA samples.
Will the coroner recognise different cultural and
religious beliefs and practices in relation to death?
It is important to inform the coroner about your
beliefs and practices so that within the legal
framework, they can be sensitive to your needs.
When can I make the funeral arrangements?
The funeral cannot take place until the coroner has
agreed to release the body, but it may be helpful to
contact a funeral director of your choice at an early
stage who can give you practical help about making
arrangements. You should retain all receipts in case
costs can be reclaimed.

You can find further information about funeral
arrangements here: https://www.gov.uk/after-adeath/arrange-the-funeral
Do I need a death certificate?
A death certificate is a legal document that is sent to
the Registrar of births and deaths, to record the
details of a person who has died and the cause of
death. The coroner will issue an interim certificate
when the body is identified and released for a funeral
to be held. You may need this for the administrative
procedures that follow a death such as closing bank
accounts, informing benefit agencies, obtaining
probate etc.
What about my family’s immediate needs in terms
of housing and other support?
We are aware that a lot of organisations have been
keen to help. North Kensington Law Centre are trying
to co-ordinate these offers of help and to make sure
that you get the advice you need about your housing
needs, immigration situation, welfare benefits, or
about your family’s immediate financial needs.
Contact North Kensington Law Centre: Unit 15,
Baseline Studios, Whitchurch Rd, London W11 4AT.
Call 020 8969 7473 or see www.nklc.co.uk.
What happens next?
The public inquiry and ongoing criminal investigations
will take some time to conclude. These processes can
be distressing and frustrating but we are available to
provide support and advice.
FOR EXPERT ADVICE & HELP WITH FINDING
LEGAL REPRESENTATION CONTACT US AT
INQUEST:

TEL 020 7263 1111

معلومات للحفظ األدلة واملعلومات
لربما رأيت أو عرفت شيئا ً يمكن أن يكون مفيدا ً في التحقيق في الحادثة.

إن أمكن ،حاول أن تكتب كل شيء تظن بأنه قد يكون له صلة بالحادثة قبل أن تنسى.
فيما يلي بعض النصائح حول االحتفاظ بسجل يمكن االستفادة منه من الناحية القانونية.
بيد أن أي وثيقة يتقدم بها شاهد/ناج /أو عائلة فقدت أحد أفرادها من املرجح أن تعتمد في أي إجراءات جنائية أو
مدنية وفي أي تحقيق جنائي.
لذلك ،وكبداية من األفضل أن تسعى للحصول على االستشارة القانونية قبل تحضير أي وثائق.
ملزيد من االرشاد واملساعدة في العثور على محامي ،يرجى االتصال بالهيئة الخيرية  INQUESTعلى هاتف رقم
) (020 7263 1111أو املركز القانوني بشمال كنزينغتون  North Kensington Law Centreعلى هاتف رقم
)(020 8969 7473

كيفية تسجيل الدليل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مستخدما ً لغتك األم ،أكتب ما رأيته أو سمعته مرتبا ً حسب التاريخ والوقت ،موضحا ً ما إذا رأيت الشيء
بنفسك أو أعطيت لك معلومات عنه من قبل شخص آخر ،وفي هذه الحال حدد شخصية ذلك الشخص.
سجل اسم ووظيفة وتفاصيل االتصال الخاصة بأي شخص تحدثت معه حول هذا األمر ،مثالً ضابط
شرطة ،متطوع ،أصدقاء واذكر اذا كانوا قاموا بتدوين املعلومات التي أخبرتهم بها.
حاول قدر املستطاع أال تضيف ما أخبرك به الناس حول ما رأوه أو سمعوه هم .اطلب منهم أن يقوموا
بتسجيل ذلك بأنفسهم في مذكرة أخرى.
ان كنت قلق حول اعطاء بعض أو كل املعلومات حول ما رأيته أو سمعته ألي شخص آخر ،اكتب ما هي
مخاوفك,
في أسفل املالحظة التي تدونها أضف الوقت والتاريخ الذي دونت فيه هذه املالحظة – احتفظ بهذه الوثيقة
)مكتوبة خطيا ً أو إلكترونيا( في مكان
يمكنك إضافة مزيد من املعلومات للوثيقة حينما تتذكرها ولكن تذكر أن تضع التاريخ حينما تقوم بذلك.
إن كنت قد التقطت صورا ً أو تسجيالت ألي شيء له صلة تأكد من حفظه على "هارد درايف" في جهاز
كمبيوتر .استشر آخرين ان لم تكن تعرف كيف تقوم بذلك.

ال تقلق إن كانت املعلومات مفيدة أم ال .إنه من املهم جمع أكبر قدر من املعلومات من الناس الذين شاهدوا أو سمعوا أي
شيء سواء في نفس يوم الحريق أو في الفترة قبله أو بعده ،بما في ذلك ما يتعلق بمخاوف السالمة.

Tips for preserving evidence and information
You may have seen or know something that could be helpful for the Inquiry or Inquest.
If possible you should try and note down anything you think may be relevant and
whilst your memory is fresh.
Below are some tips on keeping a record that could be legally useful.
But any document a witness/survivor/bereaved family member prepares is likely to be
disclosable in any criminal or civil proceedings and in the inquest/inquiry.
Therefore, as a starting point, it is best to seek legal advice before preparing any such
document.
For further advice or help in finding a lawyer please contact the charity INQUEST (020
7263 1111) or North Kensington Law Centre (020 8969 7473).
How to record evidence.
1. Using your first language, write down in date and time order what you saw/heard,
making it clear whether you saw something yourself or were told information by
someone else, in which case identifying that person.
2. Note the name, job title and contact details of anyone you have spoken to about
this eg, police officer, key officer, volunteer, friends, and whether they made a note of
the information you told them.
3. Try your best not to add in what people told you about what they saw or heard. Ask
them to keep a record themselves and make a separate note of this.
4. If you are worried about providing some or all of the information about what you
saw or heard to anyone else, write down what your concerns are.
5. At the bottom of the note add the time and date on which you are making the note –
keep this document (hand-written or electronic) in a safe place.
6. You can add more information to the document as you remember it but make sure
you add the date when you do this.
7. If you kept any photos, recordings etc. of anything relevant make sure they are
saved on to the hard drive of a device. Seek advice if you are not sure how to do this.
Do not worry about whether you think the information is of use or not. It is important
that as much information as possible is gathered from the people who saw or heard
anything either on the day of the fire or in the period before or after, including around
safety concerns.

