رویدادهای اجتماعی به مناسبت اولین
سالگرد فاجعه گرنفل
 12ظهر :یک دقیقه سکوت در سراسر کشور
 5تا  6عصر :کلیسای سنت کلمنت،
مراسم یادبود  24ساعته برج گرنفل با نان و شراب در
عشای ربانی پایان میپذیرد
تجمع  5:30عصر برای شروع راهپیمایی سکوت در ساعت
 7عصر :مبدا Maxilla Social Club, 2 Maxilla
Walk, W10 6NQو مقصد Kensington
)Memorial Park (St Mark’s Park
 8:30عصر :یادبود دستهجمعی Kensington
Memorial Park (St Mark’s Park), St Mark’s
Road, London W10 6BZ
ساعت  8.45صبح :مراسم دعا و یادبود
ویژه مرکز میراث فرهنگی مسلمانان المنار
Acklam Road, London W10 5YG 244

جمعه  15ژوئن 2018
مراسم «سبز برای گرنفل» در مدارس سراسر کشور

شنبه  16ژوئن 2018
 11صبح :رویداد هنری  ACAVAو صرف چایدر بیرون
استودیو ( Maxillaمرکز سابق کودکان در زیر
)Westway
 12ظهر تا  6عصر :گردهمایی برای برج گرنفل
Avondale Park, Walmer Road London W11
 12ظهر تا  6عصر :روز تفریحی اتحاد گرنفل
Kensington Memorial Park (St Mark’s
Park), St Mark’s Road, London W10 6BZ
 3بعدازظهر تا  5عصر :چای خامهای اجتماعی
Latymer Community Church, 116
Bramley Road, London, W10 6SU
برای کسب آخرین اطالعات لطفا ً به وبسایت زیر مراجعه
کنیدwww.kcsc.org.uk/news/grenfell- :
tower- anniversary-events

چهارشنبه  6ژوئن 2018
 6:30عصر :یک سال پس از حادثه برج گرنفل :دعا و
نیایش گروههای دینی در کنار هم
St Clement’s Church, Treadgold Street
London W11 4BP

یکشنبه  10ژوئن 2018
 10:30صبح :پردهبرداری از باغ آرامش و شفای
کلیسای سنت کلمنت
St Clement’s Church, Treadgold Street
London W11 4BP

دوشنبه  11ژوئن 2018
 7:30تا  8:30عصر :مراسم یادبود شامگاهی در
کلیسای سنت کلمنت
St Clement’s Church, Treadgold Street
London W11 4BP

چهارشنبه  13ژوئن 2018
 6عصر :مراسم یادبود  24ساعته برای برج گرنفل در
کلیسای سنت کلمنت
St Clement’s Church Treadgold
Street, London W11 4BP
 7:30عصر :مراسم عشای ربانی توسط کاردینال
ونسنت نیکولز
St Francis of Assisi Church, Pottery Lane
London W11 4NQ

پنجشنبه  14ژوئن 2018
 11صبح :مراسم یادبود سالگرد بدنبال آن مراسم
مشایعتSt Helen’s Church, St Helen’s .
Gardens, London W10 6LP
 11صبح الی  12ظهر :زمان دعا و تذکرجامعه.
پردهبرداری از کاشیکاری اجتماعی و یک دقیقه سکوت.
پای برج گرنفل در مسیر  KAAو مرکز تفریحی

مکانهایی که میتوانید هنگام سالگرد مراجعه کنید
مکانهایی در محل وجئد دارد که در طول سالگرد باز است که میتوانید در آنها حضور یافته ،در کنار افراد
دیگر باشید یا فقط یک فنجان چای بنوشید و با هم گپ بزنید:
•  Clement James Centre, 95 Sirdar Road, London W11 4EQطبق معمول از ساعت
 9.30صبح الی  6عصر روزهای  14و  15ژوئن باز خواهد بود .سامریتان در روز شنبه  16ژوئن در این مرکز
مستقرخواهد شد.
• سامریتان همچنین از  13تا  14ژوئن برای پشتیبانی در طول مراسم یادبود  24ساعته در کلیسای جیمز
کلمنت (جنب مرکز) حضور خواهند داشت ٬حضور در آنجا نیز در هر ساعتی آزاد است.
•  .The Dalgarno Trust, 1 Webb Close, London W10 5QBبرای حضور در محلی
ساکت ،آرام و راحت در کنار ساکنین برج به اینجا بیائید.بروید 9 .صبح تا  5عصر روزهای هفته.
•  – The Curve, 10 Bard Road, London W10 6TPدر طول مدت سالگرد مکانهایی آرام
در دسترس خواهد بود .این مکانها از ساعت  10صبح تا  8عصر روزهای  14و  15ژوئن و  11صبح
تا  6عصر روز شنبه  16ژوئن باز خواهند بود .این مرکز در روز چهارشنبه  13ژوئن ساعات بیشتری تا
پس از افطار از ساعت  8عصر تا  11شب باز است.
•  The Henry Dickens Centre, 104 St Ann’s Road, London W11 4BUاز ساعت
 10صبح روز  14ژوئن باز است ،چای و قهوه سرو خواهد شد و همچنین برخی از افراد صمیمی و حمایتگر
را مالقات خواهید کرد.

اگر به کمک ما نیاز دارید NHS ٬در خدمت شماست
به پزشک عمومی خود مراجعه کنید  -اگر نزد پزشک عمومی ثبت نام نکردهاید ،میتوانید این کار را به
صورت حضوری در نزدیکترین مطب یا به صورت آنالین در  www.nhs.ukانجام دهید یا تیم
سیارما میتواند به شما کمک کند.
برای دریافت کمک مربوط به فوریتهای عاطفی و سالمت و رفاه با شماره  0800 0234 650تماس بگیرید.
خطوط تلفن  24ساعت شبانه روز ،هفت روز هفته دایر هستند.
با تیم سیار ما تماس بگیرید  -تیم سیار ما در محل کار میکند و میتواند شما را در خانه خودتان بازدید کند.
برای ترتیب دادن بازدید ،با شماره  020 8962 4393تماس بگیرید .این سرویس هر روز از ساعت  9صبح تا
 8عصر در دسترس است.
خدمات سالمت و رفاه ساکنین گرنفل  -در صورتی که افراد احساس تروما ،اضطراب ،استرس ،نگرانی کنند و یا
دچا بیخوابی شوند به آنها خدماتی ارائه میدهد .میتوانید شخصا ً به وبسایت
 www.grenfellwellbeing.comمراجعه کنید ٬با شماره  020 8637 6279و یا ایمیل
 grenfell.wellbeingservice@nhs.netتماس بگیرید www.grenfell.nhs.uk

