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

