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 األحباء،،،األخوة و األخوات 

 

 

ي الكنيسة كنيسة رئيـس المالئتود  
ي برامبتون أن تهنئكم بفتح مبن 

ي ف 
كة ميخائيل و األنبا تكال هيمانوت الحبش 

 . ألستقبال العائالت مرة أخري لحضور خدمة القداس اآللهي و التناول من األرسار المقدسة

 

 شنرفع أيدينا و بينما 
 
معنا و نرحب بعودة رعيتنا المحبوية، فإننا نضع إللهنا الحنون علي حسن صنيعه  كرا

 
 
ي منعا

ي أعلي درجات األولوية، مما حتم علينا وضع بعض اإلرشادات و تنسيق الحضور إلي المبن 
سالمتكم ف 

 . ألي مكروه

 

ام بكل ما جاء فيه من قواعد إرشاديةولذا  ي نهايته و األلت  
ي قراءة المنشور بعناية حن   لحركة. لو أتجاهات  يرج 

 
 
ام بأي منها قد يعرض الو السالمة هي للمصلحة  فتلك جميعا إنتقال لخطر حضور العامة، و عدم األلت  

 إمكانية 
 
ي العدوي و أيضا

 . مرة أخريإغالق المبن 
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ل .1 ي  عدم مغادرة المن  
د أو األنفلونزا  ت التالية: حال الف  أو  اإلحساس بأي عرض من أعراض أدوار الت 

 من السفر الزكام
 
،  ،، الرجوع حديثا ي

ورة رسعة أستشارة طبيب العائلةمخالطة المرض   مع ض 
 

ي الذقن  طبيةكمامة إرتداء  .2
ي ال قفازو علي الوجه لتغطي المساحة من أسفل العيني   حن 

بشكل  كفي   ف 

ة التواجد  مستمر ي  خالل فت 
 لمرة واحدة(و القفاز الكمامة أستخدام ) داخل المبن 

 

ي )الشمالية و الوسطي و الجنوبية( مع م .3
راعاة أستغالل كافة ساحات ركن السيارات الثالثة خلف المبن 

ي   ترك مكاني   فارغي     سيارةكل علي جانن 
 

، مراعاة  .4 ي
ي  الشخصيةاألغراض كافة   إحضار قبل دخول المبن 

ة التواجد داخل مبن  ورية خالل فت  الض 

ي بالعودة مرة أخري 
 خالل نفس اليومإليه الكنيسة حيث لن يسمح لمن غادر المبن 

 

ورة إحضار لفافة لتغطية الفم و منديل من تلك األغراض،  .5 للسيدات لتغطية الرأس أثناء ض 

 زجاجة مياه لرصف المناولة، حيث لن 
ً
 تقوم الكنيسة بتوفن  ما سبقالمناولة و أيضا

 

 يجب علي  .6
ً
، دوما

ً
داخل التالية ، خالل كافة مراحل التواجد كل أفراد العائلة الواحدة أن يكونوا معا

ي الكنيسة
 مبن 

 

ي الطابور المخصص علي باب الكنيسة لقياس درجة حرارة  م حسب أولوية الوصولاألنتظار بنظا .7
ف 

/  2، الجسم )مع مراعاة المسافة اآلمنة لن يسمح  و ، بي   األفراد من غت  األرسة الواحدة( ،أقدام 6مت 

ي  عائلة القادمل
ي حالة بدخول المبن 

ألحد  أعلي من المعدل المسموح بهدرجة حرارة أكتشاف ف 

ورة رسعة أستشارة طبيب العائلةأفرادها  ، مع ض 
 

ي ذلك اليوم يسمح للعائالت المدعوة لحضور القداس اآللهي )حسب جداول الحضور فقط س .8
 
( ف

ي الكنيسة
 بدخول مبن 

 

إعالم العائلة بتلك المساحة و  مساحة محددة داخل صحن الكنيسة لكل عائلة خصيصتسيتم  .9

 عند الوصول
 

ي الكنيسة سيكون من خالل البابي    .10
، علي شارع هورنتاريو ي   المطلالرئيسيي    دخول مبن 

  الباب الشمالي )جهة جلوس الرجال
 
(، و ذلك ( سابقا

 
ي )جهة جلوس السيدات سابقا و الباب الجنوب 

 داخل صحن الكنيسة ةعائلحسب موقع المساحة المخصصة لكل 
 
 أو جنوبا

ً
 ، شماال

 



،  بعد دخول .11 ي
ي المبن  ةيرج  إلي المكان المخصص لكل عائلة من خالل ممري  التوجه مباشر

ام ب و صحن الكنيسة الجانبيي    ة داخلها د كامل أفراد األرسة وجو التقيد بتلك المساحة و األلت   خالل فت 

ي مع الخدمة 
/  2) منةمراعاة المسافة اآل األستمرار ف   أقدام( بي   األفراد من غت  األرسة الواحدة 6مت 

 عند ترك تلك المساحة
 

ي الكنيسة بإتجاهات الحركةالعالمات اإلرشادية الخاصة  إتباع .12
الملصقة  الخطوط و  داخل مبن 

ي هذا الشأن مع باألرضية لتحديد المسافات و 
 توجيهات خدام خدمة حفظ النظام ف 

 
عدم أيضا

 صصة لخدمة القداس اآللهي محاولة دخول األماكن غت  المخ
 

ي  .13
ي المبن 

 
ي يجب عدم  األماكن المغلقة ف

من مسبق التواجد فيها )إل بأذن أستخدمها أو و الن 

ي 
، ممر الدور األول الرئيش، اآلباء الكهنة(: الدور األرض  ي

بالكامل، دورات المياه، المصعد الكهرباب 

ي بالكامل
 الدور الثاب 

 

ة .14 ة  إقتصار فت  ي علي فت 
المراد حضوره مع إلغاء كافة القداس اآللهي خدمة التواجد داخل المبن 

 عد إنتهاء الخدمةأثناء أو ب التجمعات اإلجتماعيةأشكال و فاعليات 
 

ي نهاية  .15
، تف  حرك كل عائلة )مجتمعة( علي حدي إلي نهاية الممر األوسط ثم تالقداس اآللهي

ي أتجاه الهيكلت
و من ثم العودة إلي المكان المخصص  للتناول من األشار المقدسة األوسط تحرك ف 

 ألخذ األغراض الشخصية عت  الممرين الجانبيي   للعائلة 
 

ي الكنيسةكل أشة خروج   .16
ة من مبن  ي األتجاه المعاكس لحركة الدخول(  مباشر

بعد األنتهاء )ف 

لضف الذبيحة، حيث سيقوم عدم األنتظار أخذ األغراض الشخصية و تناول الرس المقدس و من 

يك بتوزيــــع القربان  الكاهن الرس 
 

باليدين أو  المصافحة) أسلوب التحية بي   أفراد العائالت من األتصال المبارس   إستبدالمراعاة  .17

بإنحناءة أو المشاورة ( إلي التواصل عن بعد )رسم أبتسامة أو إيماءة علي الوجه أو المعانقة أو  التقبيل

 باليدين(
 

ي بالكفي    بشكل مبارس   أي مسطحتجنب مالمسة  .18
عدم لمس أو حك حدوث ذلك، حالة . و ف 

( الوجه  ، األنف، الفم و األذني   ( بمحلول مطهرتنظيف الكفي    قبل)العيني    )ذو أساس كحولي
 



ي علي الوجه ألمتصاص الرزاز الكحة أو العطسعند الحاجة إلي  .19
ي وضع منديل ورف  ، يرج 

تطهت  الكفي   بمحلول رسعة  مع ،لذلكداخل الصناديق المخصصة المنديل ثم التخلص من الخارج 

(  مطهر   )ذو أساس كحولي
 

20.  
 
ي حالة عند أختيار األرسة لحضور الخدمة و )من اآلب الكاهن الطلب مسبقا

قبل الحضور( ف 

ورة أستخدام  ي ض 
ي المؤدي إلي الدور الوسط )أو  المصعد الكهربائ  المطل علي شارع  (Rالباب الجانن 

ام مع تحديد السبب و  ،هورنتاريو  ي حالة الموافقة علي الطلب( الخدامبأرشادات األلت  
 )ف 

 

ي  .21
ي الكنيسةموقف السياراتعدم األنتظار ف 

 ، بعد الخروج من مبن 
 

ام ب .22 ورة األلت   ي هذا الشأن حكومة مقاطعة أونتاريولالعامة رشادات اإلض 
 ف 

 

ي الكنيسة  سيعتت  قبول العائلة لدعوة حضور القداس اآللهي و التناول من األرسار المقدسة  .23
داخل مبن 

ام التام بكافة اإلرشادات الصحية   مصدر و بأنهم ليسوا العامة بمثابة أقرر من أفراد العائلة باإللت  
 
أي للعدوة أو  ا

كامنة أثناء المخاطر بمثابة أقرر بإدراك كامل القبول الكما سيعتت   ألفراد الرعية األخرين. ذى نوع من أنواع األ 

،  و عامة، الصحية الطوارئ ال اتفت    عليه القبولمنها الوباء الحالي
 
بشكل   التنازل و المحتملة  تبعاتالكل ب بناءا

 ضد  فانكوفر و  ل رجعة فيه عن أي مطالبات ضد أبرشية ميسيساوغا و 
 
رئيـس  كنيسةغرب كندا و أيضا

ي برامبتونالمالئ
ي ف 

 كة ميخائيل و األنبا تكال هيمانوت الحبش 

 

 الراهن وضععلي تفهم متطلبات الكم نشكر مرة أخري نهنئكم و 

 

 

 القـــــــس مايكـــــــل داوود       حنـــــــا   سالقمـــــــص مرقـــــــ


