
الدعم خالل تفيش فريوس كورونا
Inquiry Support from the NHS
NHS Inquiry Support Line 020 8962 4393 
(9am to 7pm; from 3 October overnight too, from 10pm to 7am)

The NHS with Hestia has been supporting people attending the Public Inquiry.
This support will continue but the NHS is offering additional help.
This is because bereaved, survivors and local residents are about to give their evidence.
We know that this will be emotionally distressing for those giving evidence, those watching the live stream, and 
those present at the Inquiry (but not giving evidence) who want to be there.
The NHS Grenfell Health and Wellbeing Service offers you support at the Inquiry in partnership with Hestia, 
so please talk to one of the NHS or Hestia staff members at the Inquiry. NHS staff wear green t-shirts and ID 
badges. Hestia wear green and orange scarves. 

Personalised support before, during and after you give evidence 
If you are due to give evidence and you would like to have some additional emotional support, before, during 
and after you give evidence, please contact us.
You can do this by:
• Speaking to your NHS therapist (if you are seeing or have seen someone)
• Speaking to a member of the NHS team at the Inquiry
• Emailing us – grenfell.wellbeingservice@nhs.net
• Referring yourself via our website www.grenfellwellbeing.com
•  Calling us direct on 020 8962 4393 from 9am to 8pm or 10pm to 7am (note that this overnight number will 

be live from Wednesday 3 October)
• Ask your legal team to contact us.

We will also try to contact you, if we know when you are giving evidence and we have your contact details.
We will offer support tailored to your individual needs. This may include:
• Preparation for giving evidence, including a discussion around hopes and fears for the day.
•  Developing strategies for managing trauma symptoms, such as flashbacks, anxiety and panic  

– and helping you to use them on the day of the Inquiry, if needed
• Planning the time after giving evidence, when you might replay events in your mind.

Personalised support for all
If you are attending the Inquiry but not giving evidence or if you are having your statement read but will not be 
present at the Inquiry we also offer personalised support that is specific to your needs too. Please contact us, as above.

Out of hours support
We have set up a dedicated support line for anyone who would like to discuss the Inquiry and the emotional 
impact it has – this will be answered by a person from the NHS Grenfell Team.
You can also book a time to speak to the team on the support line, (see the contact methods above.)
This support line number is 020 8962 4393 from 9am to 8pm, and 10pm to 7am (overnight live from 
Wednesday 3 October).
This is a free and confidential service for the community.

(CNWL Grenfell Health and Wellbeing Service – October 2018)

الحياه الجيده للمجتمعجرينفل للصحه والخدمات الرتفيهيه 



عن الخدمه
نحن خدمه عالجات مجانيه ورسيه لألشخاص يف 

كنسينجتون وتشيليس او كوينز بارك وبادينجتون الذين 
يحتاجون ايل الدعم يف صحتهم العقليه.

ميكن ان تقدم الخدمه عن طريق الهاتف او املواعيد الرقميه 
لتوفري حزمه الدعم للناس الذين يعانون من مشاعر صعبه 

مثل الحاله املزاجيه املنخفضه ، التوتر والقلق.

خالل تفيش الفريوس التاجي نحن هنا لتقديم الدعم بالنسبه 
ألولئك الذين يعانون من العزله الذاتيه او القلق بشأن تأثري 
الفريوس عيل انفسهم وعائالتهم واحبائهم.  سنقوم بتقديم 

تدخالت موجزه وموجهه ملساعده الناس عيل التعامل خالل 
هذا الوقت الصعب.

سيكون هذا الدعم املتعلق بكوفيد19- باإلضافه ايل االستمرار 
يف تقديم الدعم لألشخاص اللذين يعانون من مشاكل مثل 

التوتر والقلق، األكتئاب واألرق، وسنستمر يف قبول اإلحاالت 
وتقديم الدعم.

ميكن ان توفر خدماتنا ايضا روبط ايل املوارد يف املجتمع، 
وموارد املساعده الذاتيه عرب االنرتنت، وغري ذلك من اشكال 

الدعم حيثام كان ذلك مناسبآ.



  Useful 
resources

كيفيه الوصول إيل الدعم
)GHWS( الحياه الجيده للمجتمع وجرينفل للصحه والخدمات الرتفيهيه 

تعمل معا يف كنسنجتون وتشيليس للرد عيل تفيش الفريوس التاجي.

مبن اتصل
التزال خدمه جرينفل للصحه والخدمات الرتفيهيه مفتوحه لإلحاالت، وميكنك التواصل او 

معرفه املزيد حول اإلحاالت عيل املوقع االليكرتوين
www.grenfellwellbeing.com او عرب الهاتف عيل 02086376279.

ميكنك الرجوع شخصيا ايل الحياه الجيده للمجتمع، واكتشف املزيد من املعلومات عنا، 
والعثور عيل موارد مفيده يف موقعنا www.communitylivingwell.com وميكن التواصل 

معنا عن طريق الربيد االليكرتوين cnw-tr.clw@nhs.net او من خالل الهاتف عيل رقم 
.0203174200

ميكنك ايضا التواصل مع مجلسك املحيل الذي ميكنه تقديم املزيد من الدعم:

•  مجلس كنسينجتون وتشيليس عرب الربيد االليكرتوين C19Hub@rbkc.gov.uk او عن 
طريق الهاتف عيل الرقم 02073614326 )من الساعه 9 صباحا وحتي الساعه 5 مساء 

www.rbkc.gov.uk/coronavirus-covid-19 .)كل يوم

•  مجلس وستمنسرت، عيل االنرتنت www.westminster.gov.uk او عيل الهاتف عيل الرقم 
 www.westminster.gov.uk .)0207641122 )من8 صباحا ايل 10 مساء كل يوم

http://www.westminster.gov.uk


ترتيب جدول زمني

ميكن ان يكون الحفاظ عيل الروتني طريقه مفيده جدا 
للحفاظ عيل النشاط والسيطره عيل يومك.

فكر يف كتابه جدول زمني وضعه عيل الحائط واكتب 
ماهي االنشطه التي ستقوم بها خالل اليوم ومن املهم 

ان تحتوي عيل االشياء املمتعه واملهدئه ويف نفس الوقت 
منتجه.

أشياء مفيده للقيام بها

البقاء بصحه جيده
رعايه احتياجاتك األساسيه، احصل عيل الراحه وكل 

بشكل صحي. تذكر ان، التمرين جيد لصحتك الجسديه، 
وميكنه ايضا ان يحسن مزاجك.

بإمكانك الخروج لشكل واحد من التامرين، تذكر فقط 
مامرسه اإلبعاد االجتامعي والحفاظ عيل االبتعاد ملسافه 

2 مرت.



إيجاد الهدوء
قد يكون من املفيد كتابه كل االسئله التي لديك، وابحث 

.NHS, Gov.uk عن االجابات من مصادر موثوقه مثل

إيجاد األشياء التي تريحنا يساعد عيل الهدوء واالسرتخاء.

ميكنك ايجاد تطبيقات مجانيه وادوات كالهدوء الذي 
يساعد عيل االسرتخاء او اسرتخاء الباندا لألطفال، مي 

توو، او مساحه أمنه للمراهقني للمشاركه وكل عقل مهم 
للبالغني. 

مالحظه ايجابيه
من املهم ان نتذكر ان هناك امل والناس يجتمعون يف 

االوقات الصعبه لدعم بعضهم البعض.

انهي يومك مبالحظه ايجابيه بقضاء عده دقائق قبل 
النوم ألخبار اآلخرين شخصيا او عرب الهاتف او حتي 

الكتابه يف مجله بشئ ايجايب حدث معك خالل اليوم او 
اي شئ ايجايب تتمني حدوثه يف املستقبل. 



نحن هنا للمساعده
اذا كنت تجد األشياء كثريه بالنسبه لك او لصديق او عضو من عائله، خدمات العالج 

الناطقه لدينا هنا للمساعده.

اذا تدهورت صحتك العقليه او اذا كنت تعاين اي افكار إليذاء نفسك يرجي االتصال بفريق 
CNWL النقطه الوحيده للوصول عيل 08000234650 او السامريون مجانا عيل 116123.
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This document is also available in other languages, large print, Braille, and 
audio format upon request. Please email communications.cnwl@nhs.net 

Arabic

Farsi

Bengali

Dokumentigaan waxaa xitaa lagu heli karaa luqado kale, daabacad far waa-
wayn, farta indhoolaha (Braille) iyo hab dhegaysi ah markii la soo codsado. 
Somali

Mediante solicitação, este documento encontra-se também disponível noutras 
línguas, num formato de impressão maior, em Braille e em áudio.
Portuguese

Tamil

Este documento también está disponible y puede solicitarse en otros idiomas, 
letra grande, braille y formato de audio. 
Spanish 

Dokument ten jest na życzenie udostępniany także w innych wersjach 
językowych, w dużym druku, w alfabecie Braille’a lub w formacie audio.
Polish

Gujarati

Be belge istenirse, başka dillerde, iri harflerle, Braille ile (görme engelliler için) 
ve ses kasetinde de temin edilebilir.
Turkish


