إخوتي األحباء،
بأذن ربنا ستبدأ الدورة القادمة لحضور ألخدمات بدأ من الثالثاء  24نوفمبر وحتى األحد  6ديسمبرلحضور  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 االجازة
االسبوعية (سبت او احد).
• حضور القداسات أو الخدمات خالل ايام األسبوع سيكون مفتوح دون تسجيل لألسبوعين ألقادمين باستثناء يومي
الثالثاء  24نوفمبر واالربعاء  25نوفمبر .مواعيد القداسات خالل هذين األسبوعين سيكون كالتالي:
أليوم و ألتاري خ
ألثالثاء  24نوفمبر) يجب التسجيل مسبقا ً للحضور(
األربعاء  25نوفمبر)يجب التسجيل مسبقا ً للحضور(
ألجمعة  27نوفمبر
األثني  30نوفمبر
األربعاء  2ديسمبر
ألجمعة  4ديسمبر

•
•
•
•

ألوقت
 9:00 – 11:00صباحا
 9:00 – 11:00صباحا
 5:00 – 7:00صباحا
 9:00 – 11:00صباحا
 9:00 – 11:00صباحا
 5:00 – 7:00صباحا

حضور دراسة الكتاب المقدس باللغة العربية (في ألكنيسة ألكبيرة) و حضور دراسة الكتاب المقدس باللغة
اإلنجليزية ( )CYCال تتطلب التسجيل.
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 ألتي قامت بألتسجيل بحضور القداس ايام األجازة األسبوعية (ألسبت و األحد).

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 ( )1فقط ،
صا واحدًا.
حتى لو كان الحضور لشخ ً
• مالحظة :إذا طلب منك سواء عن طريق العمل أو المدرسة الحجر الصحي  ،فيرجى االلتزام به واالمتناع عن
حضور أي خدمات كنسية لتلك الفترة الزمنية.
• يُسمح بحد أقصى  6أشخاص لكل أسرة بالجلوس معًا .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 األحد  22نوفمبر الساعة  6:00مسا ًء في المواقع التالية:
WEEKEND Divine Liturgies
https://www.signupgenius.com/go/9040C4DA4AA28A3FE3-divine8

