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Westminster City Hall, 

17th Floor, 64 Victoria Street, 

London, SW1E 6QP 

 

 عضو مجلس البلدية ريتشيل روباثان 

 رئيس مجلس البلدية

 

 المقيم/ـة العزيز/ة،

بالدخول في فترة جديدة من اإلغالق الوطني، وهو تحرك سيعني وجود تحديات جديدة لألشخاص الذين يعيشون   2021نستهل عام 

 ويعملون في ويستمنستر. 

وكما كان الحال طوال فترة الجائحة، يمنح مجلس البلدة األولوية للمقيمين المعرضين للخطر والمحتمين. إلى جانب العاملين في  

ألولى الذين يعملون على مدار الساعة، فقد حالفنا الحظ بوجود العديد من األشخاص المحليين المتطوعين لمساعدة  الصفوف ا

صباًحا   9من الساعة   1222 7641  020ويمكنك االتصال بهم على   Westminster .Connectsمجتمعاتهم كجزء من برنامج 

ا التواصل مع المعرضين للخطر لمعرفة أشكال الدعم التي يحتاجون إليها.  مساًء، من اإلثنين إلى الجمعة، وسيواصل طاقمن 6وحتى 

(. وفي NHSكما نعمل بأقصى ما لدينا من جهد لدعم برنامج لقاحات فيروس كورونا الذي تقوده هيئة الخدمات الصحية الوطنية )

من الدراسة المنزلية، إال أننا سندعم مجدًدا  حين أعلم أن أولياء األمور سيشعرون بالتعب والضجر من فكرة الدخول في فترة أخرى 

 األسر المحتاجة من خالل توفير أجهزة الكمبيوتر المحمول والتكنولوجيا. 

إلى وجود الدعم الحكومي المناسب لمساعدة األعمال التجارية على التعافي بعد رفع  -وأكثر من أي وقت مضى  -نحتاج اآلن 

مليار جنيه إسترليني كخطوة تستحق الترحيب، السيما لقطاع الضيافة في  4.6تقديم دعم بقيمة اإلغالق. ويأتي إعالن وزير المالية ب

 ويستمنستر الذي يضم مطاعم ومقاهي وحانات أكثر من أي بلدية أخرى ويعمل به عشرات اآلالف من الناس. 

من الدعم المالي على األجل الطويل. فاقتصاد  ومع ذلك، أطلب أيًضا من الحكومة التوضيح بأن أعمال البلدية ستتلقى النوع المالئم 

 ويستمنستر وويست إند ال يهم من يعيش ويعمل بهما، ولكن يهم أيًضا سائر البالد؛ لذا فنحن بحاجة اآلن التخاذ اإلجراءات المناسبة.

ول باستمرار على  ستجد على ظهر هذه الرسالة أحدث المعلومات فيما يخص اختبارات فيروس كورونا. كما يمكنك أيًضا الحص

 westminster.gov.ukمعلومات محّدثة حول خدمات البلدية عبر موقعنا على الويب على 

السنة التي تشهد الخروج من األزمة والدخول في طريق التعافي. وفي غضون   2021مع البدء في توزيع اللقاحات، آمل أن تكون  

 وحماية األرواح. NHSاية ذلك، يرجى تذكر الرسالة الرئيسية بالبقاء بالمنزل وحم

 مع خالص التقدير، 

 

 عضو مجلس البلدية ريتشيل روباثان 

 رئيس مجلس البلدية، مجلس بلدية ويستمنستر
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 ال تظهر عليهم أعراض للفيروس ومع ذلك يمكنهم نقله  19أشخاص مصابين بفيروس كوفيد  3شخص من كل 

 19ألقصى قدر ممكن، ولكن أحد أسباب خروجك من المنزل هي الحصول على اختبار كوفيد كل ما نحتاج إليه هو البقاء بالمنزل 

 تقدم ويستمنستر اآلن نوعين من االختبارات:

 لألشخاص الذين تظهر عليهم أي من أعراض فيروس كورونا المعروفة. •

 لألشخاص الذين ال تظهر عليهم أي أعراض.  •

العمل، فاحرص على الحصول على اختبار. فكلما زاد عدد من يقوم بهذا منا تمكنّا من  إذا اضطررت للخروج من منزلك لغرض  

 إيقاف نشر الفيروس والعودة إلى حياتنا الطبيعية.

 westminster.gov.uk/testingلمعرفة المزيد ولحجز اختبار، يرجى زيارة 

-westminster.gov.uk/coronavirusارة للحصول على أحدث المعلومات حول خدمات البلدية أثناء اإلغالق، يرجى زي

updates 

 

 مواقع اختبار األعراض:

Lydford Tenants and Residents Hall, 74 Fernhead Road, W9 3EW 

Greenside Community Centre, 24 Lilestone Street, Marylebone, NW8 8SR 

Grosvenor Hall, Vincent Street, SW1P 4HB 

North Carriage Drive, Hyde Park 

 

 مواقع اختبار عدم وجود أعراض: 

Moberly Sports Centre, 25 Chamberlayne Road, Ladbroke Grove, Kensal Green, NW10 3NB 

Little Venice Sports Centre, 10 Crompton Street, W2 1ND 

Westminster Cathedral Hall, Ambrosden Avenue, SW1P 1QH 
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من الطبيعي تماًما أن تشعر باإلحباط أو االكتئاب أو القلق. ومن األهمية بمكان أن تعتني بنفسيتك كما تعتني بجسدك وأن تحصل 

 على مزيد من الدعم إذا احتجت إليه 

 الخاص بك أو اتصل على: GPإذا كنت بحاجة إلى دعم، يرجى االتصال بـ 

ساعة طوال أيام األسبوع ويمكن   24، متاح على مدار NHS - 0800 0234 650خط نقطة الوصول الشاملة لخدمات  •

 االتصال به إذا كنت في أزمة. 

-westminster.gov.uk/coronavirus-adviceللمزيد من المعلومات حول المساعدة والدعم المتاحين، يرجى زيارة: 

vulnerable-residents-mental-health-support 

  801 0808على   Angelouأو يشعرك بالخوف، فإن الدعم متاح. اتصل على خدمة دعم  إذا كان هناك شخص يؤذيك المنزل 

للمزيد من الدعم   westminster.gov.uk/domestic-abuseمساًء( أو ُزر  4صباًحا إلى  10)اإلثنين إلى الجمعة، من  0660

 المتاح.



بقيمة  Test and Trace Supportالدعم المالي متاح أثناء اإلغالق الوطني للمقيمين في ويستمنستر، ويمكن أن يُتاح دعم برنامج 

وأن تكون إما موظفًا أو عاماًل حًرا  19جنيه إسترليني للمستحقين. يُتاح لك هذا الدعم إذا عزلت نفسك بسبب إصابتك بكوفيد  500

-westminster.gov.uk/test-and-traceالمنزل. للتحقق من مدى استحقاقك للدعم، يرجى زيارة وال تستطيع العمل من  

support-payment إذا كنت ال تستطيع المطالبة بالدعم عبر  6000 641 0207. يمكنك االتصال هاتفيًا على البلدية على

 اإلنترنت. 

-westminster.gov.uk/testing-advice-otherيزية على تتوفر معلومات حول مراكز االختبارات بلغات أخرى غير اإلنجل

languages  أو بمسح رمزQR  :هذا 


