إخوتي األحباء،
بأذن ربنا ستبدأ الدورة القادمة لحضور ألخدمات بدأ من الثالثاء  15سبتمبر وحتى االحد  27سبتمبر لحضور  45عائلة
لكل قداس الهي وكذلك صلوات العشية والتسبحة .
يرجى قراءة اإلرشادات التالية بعناية:
• دورة التسجيل لحضور القداس لمدة أسبوعين .يمكن لكل عائلة التسجيل في قداس واحد ( )1في احد ايام
االسبوع وواحد ( )1في االجازة االسبوعية (سبت او احد).
• ستقام القداسات الصباحية ايام الجمعة من الساعة  5إلى  7صبا ًحا (ال يتطلب التسجيل مسبقا ً للحضور).
• *سيتﻢ إﻏﻼق أبواب الﻜنيسة بعد  30دقيقة من بدء ﻛل ﺧدمة .إذا أﺗيﺖ متﺄﺧراً واﻷبواب مﻐلقة يرجى إرسال
معلوماﺗﻚ إلى أحد اﻵباء الﻜﮭنة حتى يتﻢ ﺗرﺗيب وقﺖ آﺧر لحضورك القداس .يرجى االمتناع عن طرق أبواب
الﻜنيسة أﺛناء الﺨدمات مما قد يسبب اﺿطرا ًبا ويصرف اﻧتباه الحضور عن الصﻼة.
• بأذن ربنا  ،مع اقتراب نهاية هذه الدورة  ،سيتم إرسال بريد إلكتروني آخر إلعالمك بالمرحلة التالية من إعادة
الفتح.
• نحن ندعم ونشجع جميع الذين يحضرون للكنيسة على االلتزام بارتداء األقنعة الواقية قدر استطاعتهم .يستثنى
األطفال الصغار والرضع من ارتداء األقنعة.
• ستبقى جميع الخدمات الطبية واالحتياطات الصحية وإرشادات التباعد االجتماعي كما هي لجميع الخدمات.
• يسمح فقط للعائالت المسجلة بحضور القداس أو صالة الغروب عدى قداسات ايام الجمعة.
ﺗعليمات التسجيل:
• يمكن أن يحضر  45من من قاموا بالتسجيل كحد أقصى لكل قداس )يقوم بالتسجيل فرد واحد أو فرد نيابة عن
العائلة(.
• كل عائلة تقوم بالتسجيل بأسم واحد فقط من العائلة .بمعنى أنه ال يجب ان تسجل كل فرد من أفراد عائلتك
بشكل منفصل .يُطلب من كل من يقوم بالتسجيل ان يستخدم نفس عنوان البريد اإللكتروني في كل مرة يقوم
فيها بالتسجيل.
• يرجى عدم دعوة أشخاص من خارج عائلتك للجلوس مع عائلتك ألية خدمة .كل تسجيل لعائلة واحدة ()1
صا واحدًا.
فقط  ،حتى لو كان الحضور لشخ ً
• يُسمح بحد أقصى  6أشخاص لكل أسرة بالجلوس م ًعا .لمن لديهم عائالت اكثر في العدد  ،ستكون هناك حاجة
لتسجيل منفصل.
• ال يُحسب الرضع أو االطفال في عربة األطفال ضمن اجمالي عدد افراد االسرة.
• إذا كنت أنت وعائلتك متاح لكم الفرصة لحضور القداس في خالل أيام األسبوع ،فأننا نرجوا ان تقوموا
بالتسجيل في يوم من أيام األسبوع حتى تتاح ايام العطلة االسبوعية )السبت واالحد( للعائالت التي ال تسمح
ظروف العمل واالسرة لديهم اال بالحضور خالل العطلة االسبوعية.
شكرا لك مقد ًما على دعمك المستمر وتعاونك خالل هذه األوقات الصعبة.
ً

الرب يباركك حياتكم ويحفظكم.

سيفتح التسجيل يوم اﻷحد  13سبتمبر الساعة  6:00مسا ًء في المواقع التالية:
WEEKDAY Divine Liturgies
https://www.signupgenius.com/go/9040c4da4aa28a3fe3-weekday2
WEEKEND Divine Liturgies
https://www.signupgenius.com/go/9040c4da4aa28a3fe3-weekend2
Saturday Vespers and Midnight Praises
https://www.signupgenius.com/go/9040c4da4aa28a3fe3-saturday7
Arabic Bible Study
https://www.signupgenius.com/go/9040c4da4aa28a3fe3-arabic6
English Bible Study
https://www.signupgenius.com/go/9040c4da4aa28a3fe3-english5

