
ي ذكرىأحداث مجتمعية 
 
مرور عام عىل مأساة "غرينفيل" ف  

12   
: دقيقة صمت عىل المستوى الوطن 

ً
 ظهرا

 
 St Clement’s) مساًء: كنيسة سانت كليمنت 6إىل  5

Church )، 
مع قربان ساعة(  24طوال اليوم )نهاية صالة غرينفيل المقامة 

 مقدس
 

ةمساًء التجمع لبدء  5:30  مساًء:  7الساعة  مسير
                 صامت يبدأ من "ماكسيال سوشيال كلوب"، موكب

Maxilla Social Club, 2 Maxilla Walk, W10 6NQ 
 

 وينتهي عند "كنسينغتون ميموريال بارك" )سانت ماركس بارك(
Kensington Memorial Park (St Mark’s Park). 

 
    التذكر  مساًء:  8:30

ً
سوية  

(، سانت  كنسينغتون ميموريال بارك )سانت ماركس بارك
  W10 6BZماركس رود، لندن، 

Kensington Memorial Park (St Mark’s Park), St 
Mark’s Road, London W10 6BZ 

 
ًء: صلوات خاصة  8:45

ً
 الذكرياتوإحياء مسا

اث  ي اإلسالمي مركز المنار للتر
 
 الثقاف

  W10 5YGأكالم رود، لندن  244
Al Manaar Muslim Cultural  Heritage Centre   
244 Acklam Road, London W10 5YG   

 
 

 2018 / حزيرانيونيو  15 الجمعة
  جميع Green for Grenfell"أخض  من أجل غرينفليوم 

 
" ف

 مدارس الدولة
 

 2018 / حزيرانيونيو  16السبت 

: فعاليات فنية  11
ً
 شاي. لل وقت ، و ACAVAصباحا

تحت  السابق )مركز األطفال  ال ياستوديوهات ماكسخارج 
 "(Westwayوستواي "

 
 إىل  12

ً
 لصالح غرينفيل 6ظهرا

ً
 مساًء: معا

 Walmer "، والمر رودAvondale Parkأفنوديل بارك "
Road  لندن ،W11  

 
 
 
 
 إىل  12 

ً
 غرينفيلاتحاد  مرح مساًء: يوم  6ظهرا

 2018 حزيران / يونيو  6األربعاء 
ة الديني الطوائف التقاءمرور عام: غرينفيل بعد : مساءً  6:30

 للتدبر وتأبير  الضحايا 
ً
 معا

  W11 4BPسانت كليمنت، شارع تريدغولد، لندن  كنيسة
St Clement’s Church, Treadgold Street 
London W11 4BP 

 

 2018 حزيران/ يونيو  10 األحد 
إزاحة الستار عن حديقة "سانت كليمنت" : مساءً  10:30

 شفاء ستللسالم وال 
  W11 4BPكنيسة سانت كليمنت، شارع تريدغولد، لندن 

St Clement’s Church, Treadgold Street 
London W11 4BP 

 

 2018 / حزيرانيونيو  11 الثنير  
   : مساءً  8:30مساًء إىل  7:30

 
كنيسة "سانت  صالة مسائية ف

 " كليمنت
  W11 4BPكنيسة سانت كليمنت، شارع تريدغولد، لندن 

 

 2018 / حزيرانيونيو  13 األربعاء
  كنيسة  ساعة( 24عىل مدار اليوم )صالة : مساءً 6:00

 
ف

 "سانت كليمنت" 
 W11 4BPكنيسة سانت كليمنت، شارع تريدغولد، لندن 

St Clement’s Church, Treadgold Street 
London W11 4BP 

 
 قداس برئاسة الكاردينال فنسنت نيكولز: مساءً 7:30

ي،  للكنيسة القديس فرنسيسكنيسة  ،األست   لندن  بوتري لي  
W11 4NQ  

St Francis of Assisi Church, Pottery Lane 
London W11 4NQ 

 

 2018 / حزيرانيونيو  14 الخميس
11:00 

ً
. سير م  ا يعقبهصالة بمناسبة الذكرى السنوية، : صباحا

 كنيسة سانت هيلي   
  W10 6L، لندن، سانت هيلي   جاردنز 

St Helen’s Church, St Helen’s Gardens, London 
W10 6LP 

 
: وقت للتذكر والتأمل  12إىل  11

ً
.  معظهرا إزاحة  أهاىل  الح 

 . الستار عن لوحة الفسيفساء المجتمعية والوقوف دقيقة صمت
مركز  و  KAAأمام قاعدة "برج غرينفيل" عىل الطريق بي   

فيه     (ليچت  سنتر )النشاطات والتر
 



كنسينغتون ميموريال بارك )سانت ماركس بارك(، سانت ماركس 
  W10 6BZرود، لندن 

Kensington Memorial Park (St Mark’s Park), St 
Mark’s Road, London W10 6BZ 

 "cream teaمساًء: فنجان شاي ألهاىل  الح  " 5إىل  3
  W10 6SUبرامىلي رود، لندن  116كنيسة التيمور المجتمعية، 

Latymer Community Church, 116 Bramley Road, 
London, W10 6SU 

 
 
 
 المعلومات، يرجى زيارة: آلخر   

www.kcsc.org.uk/news/grenfell-
toweranniversary-events 

 
 
  
 
 
 

  

http://www.kcsc.org.uk/news/grenfell-
http://www.kcsc.org.uk/news/grenfell-


ي ي
مكنك زيارتها خالل الذكرى السنويةاألماكن التر  

ي المجتمع المحىلي هناك عدد 
 
قضاء بعض حيث يمكنك  ،احتفاالت الذكرى السنويةخالل  مفتوحة للزيارةمن األماكن ف

 الوقت، وااللتقاء مع أشخاص آخرين، أو فقط لمجرد الحديث مع تناول فنجان شاي: 

 "  ، سيفتحW11 4EQ، لندن (Sirdar Road) رسدار رود Clement James Centre  ،95 "كليمنت جيمس سنير
 وحتر  9:30أبوابه كالمعتاد من  المركز 

ً
 . سيتواجد فريق / حزيرانيونيو 15و14مساًء أيام  6:00صباحا

 . / حزيرانيونيو 16( هناك يوم السبت الموافق Samaritans)السامريون
 

  السامريون كما سيتواجد فريق (Samaritans ي
 
 لتقديم الدعم ف

ً
كليمنت جيمس )بجوار   كنيسة كليمنت جيمس( أيضا

ساعة. مرة أخرى،  24لتقديم الدعم والمساندة أثناء الصلوات المقامة طوال  / حزيرانيونيو 14و 13(، أيام سنتر 
ي أي وقت. 

 
 يمكنك الحضور ف

 

  دالجارنو صندوق إئتمان (Dalgarno Trust ،)1 ويب كلوز(Webb Close ) لندن ،W10 5QB تعال إىل مكان .

. من الساعة هادئ   إىل  9ومري    ح وتقابل مع أخرين من أهاىلي الحي
ً
 مساًء طوال أيام األسبوع.  5صباحا

 

 ( "ف توفر أماكن هادئة خالل الذكرى  تسيتم  – W10 6TP، لندن (Bard Road)بارد رود The Curve ،)10"الكير

 إىل  10من الساعة  ةمفتوحوستكون السنوية. 
ً
  11، ومن الساعة  / حزيرانيونيو 15و 14مساًء أيام  8صباحا

ً
صباحا

 . / حزيرانيونيو 16مساًء يوم السبت  6إىل 

ف" يوم األربعاء  سيتم تمديد  ي "الكت 
 
مساًء بمناسبة  11مساًء إىل  8من الساعة  / حزيرانيونيو  13ساعات العمل ف

 اإلفطار. 

  

 ( " ي ديكي   سنير                    ، ( St Ann’s Road) نا رود آ سانتا  The Henry Dickens Centre ،)104"هي 

 من الساعة W11 4BUلندن 
ً
 يوم  10. يفتح المركز أبوابه اعتبارا

ً
وبات، سيكون هناك  حزيران/ يونيو 14صباحا  مشر

 عن مقابلة بعض الوجوه الودودة والداعمة. 
ً
 الشاي والقهوة فضال

 

 

  حاجة إلينا                     
 
 خدمات الصحة الوطنية هنا من أجلك إذا كنت ف

ي أقرب عيادة طبية، أو  – قم بزيارة طبيبك الخاص
 
 لدى طبيب ممارس عام، يمكنك التسجيل بنفسك ف

ً
إن لم تكن مسجال

نت عىل العنوان:  ي هذا  أو يمكن لفريق التوعية الخاص بنا مساعدتك www.nhs.ukيمكنك التسجيل من خالل اإلنتر
 
ف

 . الشأن

  الحالت الطارئة دعم ومساندة معنوية وعاطفية وصحية
 
 . 650 0234 0800، اتصل عىل الرقم: ف

ي األسبوع.  ةساعة(، سبع 24الخطوط مفتوحة عىل مدار الساعة )
 
 أيام ف

، ويمكنه  – (Outreach Teamاتصل بفريق التوعية الخاص بنا ) ي المجتمع المحىلي
 
يباشر فريق التوعية مهام عمله ف

لية، اتصل عىل الرقم:  تيب للزيارات المت   لك. وللتر ي مت  
 
 من الساعة . 4393 8962 020زيارتك ف

ً
تاح هذه الخدمة يوميا

ُ
 9ت

 إىل 
ً
  مساًء.  8صباحا

ي حالة تعرضهم لصدمات، أو نوبات من التوتر، أو اإلجهاد، أو  – خدمات غرينفيل للصحة والرفاه
 
توفر الدعم لألهاىلي ف

نت عىل الرابط:  القلق أو األرق وعدم القدرة عىل النوم. يمكنك تقديم طلب اإلحالة بنفسك من خالل اإلنتر

http://www.nhs.uk/


www.grenfellwellbeing.com يد 6279 8637 020تصال عىل الرقم: ، أو اال : ، أو عتر التر ي
ون   االلكتر

wellbeingservice@nhs.net   www.gerenfell.nhs.uk 

http://www.grenfellwellbeing.com/



