
 
 

ا للتجمع مرشد ي  مع�
ور العبادةد �ف  

 
"حا�م وال�ة �مان�ة. اإل  مجتمعاتنا و وال�ة تين��ي أقوي �سبب مواطنينا  ي متشكر لدور العبادة و المجتمعات اإل�مان�ة  تين��ي "�ي اليت

ا  � ا كب�ي ي تقل�ل لعبت دور�
ي نجاح وال�ة تين��ي �ف

ألخري النأي االجتما�ي و الوسائل ا) من خالل COVID-19( ١٩�د ڤكويروس  ڤانتشار �ف
. بدون التجمع ال الجماع�ة للعبادة ي

 جسدايف
 

ي العبادة و ممارسة د�انتهم 
�ح�ي التعد�ل األول لدستور الوال�ات المتحدة و المادة األو�ي لدستور وال�ة تين��ي حقوق سكان تين��ي �ف

ا لما تمل�ه عل�ه ضمائرهم. باإلضافة أ�ي ذلك،  ي كل جانب من حيواتهم وفق�
�قدم قانون استعادة الح��ة الدين�ة لوال�ة تين��ي بح��ة �ف

)T.C.A. § 4-1-407 أنه يتم حما�ة هذە منالوال�ة و الحكومات المحل�ة  أن تتأ�د ) حما�ات إضاف�ة للح��ة الدين�ة. لذا، �جب 
 الحقوق الدستور�ة األساس�ة و القانون�ة. 

 
حات . لن تكون كل المق�ت حة من مختلف المجتمعات اإل�مان�ة ع�ب وال�ة تين��ي وتوكوالت المق�ت مالئمة ل�ل  هذا المورد هو تجميع لل�ب

احات كمجاملة لراحتك.  ف هذە االق�ت . تم تضمني ي
احات ل�ست و  مجتمع إ�مايف أوامر رسم�ة أو  ك  ها أو تأو�ل ها ال �جب تفس�ي  هذە االق�ت

، مكتب الحا�م للمبادرات الجتمع�ة و المرتكزة ع�ي اإل�مان، أو أي ك�ان ف�درال�ة، تابعة  لحكومة آخر  متطلبات من وال�ة تين��ي
  ، أو محل�ة. للوال�ة

 
ا  ي الحذر بينما يتواجد ، ونحن ماضون قدم�

ي تو�ف
ي ع�ي األشخاص االستمرار  �ف

.  ١٩�د ڤيروس كوڤينب�ف ي وال�ة تين��ي
ع �ف ُ�َشجَّ

نت و طرق مبتكرة أخري للعبادة و ال ي تقد�م خدمات عن ط��ق اإلن�ت
تبش�ي لخدمة الفئات المجنمعات اإل�مان�ة ع�ي االستمرار �ف

ي احتواء كو
ي ع�ي المجتمعات اإل�مان�ة أن تؤدي . ١٩�د ڤالمعرضة للخطر مع حمايتهم و لمواصلة التقدم الذي أحرزته واليتنا �ف

ينب�ف
ي التجمع �شكل شخ�ي 

ي هذا المرشد عندما �قررون البدء �ف
 أ��� كم�ة من األ�شطة عن بعد ع�ي قدر اإلمكان و أن يتبعوا التوص�ات �ف

 مرة أخري. 
 

ي يتم مواصلة التجمعات �شكل شخ�ي  ا ع�ي القرارات بخصوص ميت ي اتخاذها بواسطة كل دور عبادة و ق�ادتها اعتماد�
جس�مة و ينب�ف

، ماالحت�اجات الف��دة لمجتمعه ي
ي االعتبار الحفاظ ع�ي و حما�ة الصحة و السالمة ألق�ي  اإل�مايف

. الوصول إل�همكن � حدمع األخذ �ف
ي عنها لقد كانت  ي أن الخدمات الدين�ة الغيف

" واضحة �ف ، و ذلك �شكل أ��� من التجمعات االجتماع�ة. األوامر التنف�ذ�ة للحا�م "�ي
ي �شمل هذا  ، و الذين �عانوا من نقص المناعة هو أمر مهم للغا�ة للمجتمعات اإل�مان�ة، و التجمعات اليت ف العنا�ة بكبار السن، المعاقني

ي نص�شكل ف��د ضعهم عرضة للخطر تمالفئات ال
ف أن �ق�موا هبا�ف ي ع�ي القادة الدينيني

لتفاص�ل الدق�قة لرعيتهم، مجتمعهم، ا. لذا، ينب�ف
ع المجتمعات اإل�مان�ة ع�ي استمرار خ�ارات العبادة البد�لة  تهمنشأمو  . ُ�َشجَّ ي و ك�ف �جتمعون �شكل شخ�ي عندما �قررون ميت

ي دور العبادة.  ١٩�د ڤل�و واسع النطاق لالنتشارالمحتملة  بالغة�سبب المخاطر ال
 �ف

 
ي أن تدرك المجتمعات اإل�مان�ة أن 

عندنا �قرر القادة الدينيون أنه حان الوقت لمواصلة التجمعات �شكل شخ�ي مرة أخري، ينب�ف
ي أن 

ات معينة ١٩�د ڤ�شكل شخ�ي قبل و�اء كو ةعن المقابل تختلفالتجمعات �شكل شخ�ي ينب�ف ي تغي�ي
. من المرجح أن تب�ت

ي يتوفر مصل  ق�د التنف�ذ للمقابالت بكل شخ�ي  ي اتخاذ ١٩�د ڤل�وحيت
" أن �ستمر كل سكان وال�ة تين��ي �ف . �أمل الحا�م "�ي

انهم من كو    .   ١٩�د ڤاخت�ارات مسئؤلة لحما�ة أنفسهم و ج�ي
 

:  لتوجيه�ةا مباديءف�ما ��ي بعض ال ي و ك�ف تقوم بتقد�م تجمعات �شكل شخ�ي ي بينما تقوم بالتحد�د ميت
 لمجتمعك اإل�مايف

 
ي حما�ة الطوائف المعرضة للخطر و تحد من انتشار  ١

ا، بينما �ستمر �ف ا و عاطف�� . قم بتقي�م ك�ف �مكنك تلب�ة احت�اجات رعيتك روح��
 .١٩�د ڤكو
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 مباديءأقدام من اآلخ��ن. قم باستشارة ال ٦ه. قم بممارسة النأي االجتما�ي عن ط��ق البقاء ع�ي بعد . قم بارتداء أغط�ة للوج٢

ف ) و إرشاد من مسئول�CDCالتوجيه�ة لمركز الس�طرة ع�ي األمراض ( ي مجال الصحة لتحد�د مخاطر التجمع العا ك المحليني
ف �ف ملني

ي أن �شمل ذلك التفك�ي بخصوص �سبة مجتمعك المصنفة كعرضة للخطر، مدي سماح�ة منشأتك لممارسة 
. ينب�ف �شكل شخ�ي

، حجم مجتمعك، و أش�اء أخري.   النأي االجتما�ي
 

ي لمواصلة ٣ ي سن الـ . ينصح باتباع نهج تدر��ب
ي أال تجتمع الفئات المعرضة للخطر (كل األشخاص �ف

. ينب�ف  ٦٥التجمعات �شكل شخ�ي
، األشخاص ذوي اإلعاقات، األشخاص ذوي  ي التنفس مشا�ل جس�مةأو أ��ب

ي القلب و الدورة الدم��ة، أو  �ف
األشخاص الذين �عانون  �ف

 لتقل�ل االتصال الشخ�ي من نقص المناعة، و آخ��ن) و أال تعقد أ�شطة األطفال و برامج 
ً

ي وقت الحق. قم باعتبار حلو�
الحضانة إال �ف

ا  ي �مكن أن تكون جزء� اب. الق��ب اليت  من خدماتك، مثل المصافحات أو مشاركة الطعام أو ال�ث
 

ي ه�كلك أو ٤
، قم بالحد من حجم الحضور �ف ي المغلقة  المساحات األخري المحدودة و  محرابك و. عندما يبدأ تنف�ذ النهج التدر��ب

ف العائالت. ينصح بعدم تجاوز  ٦لخلق ترتيبات للجلوس تمنح تباعد بمقدار  ٪ من السعة القصوي للغرفة و ٥٠أقدام ع�ي األقل بني
ام ال�امل بتوص�ات مركز الس�طرة ع�ي األمراض ( ف ي تفع�ل االل�ت

العامة. ع�ي مدر ) بخصوص النأي االجتما�ي و النظافة CDCينب�ف
ي اختبار س�طرة ناجحة ع�ي كوالوقت، بينما �ستم

ا. ١٩�د ڤر وال�ة تين��ي �ف  ، س�كون من المالئم ز�ادة السعة تدر�ج��
 

ي تواصل ق��ب مع شخص ما  ٥
، كانوا �ف ل إذا ظهرت عليهم أعراض، عانوا من ح�ي ف ي الم�ف

. قم بتشجيع أعضاء مجتمعك ع�ي البقاء �ف
. يروس إ�جاب�ة، أو إذا قاموا بالسفر ڤكانت نت�جه اختبارە للـ ف ف الماضيني ي األسبوعني

ف الدول أو إ�ي بؤرة ساخنة محل�ة �ف  بني
 

ا من رعيت٦ ا لـ. إذا علمت أن عضو� التوجيه�ة لمركز الس�طرة ع�ي  مباديء، قم باستشارة ال١٩�د ڤيروس كوڤك تم اختبارە إ�جاب��
ا، الغلق CDCاألمراض ( ي عل�ك إ�قاف التجمعات �شكل شخ�ي فور�

) و توص�ات إدارة الصحة المحل�ة لتحد�د عما إذا كام ينب�ف
، أو بخالف ذلك الق�ام بتغي�ي بروتوكوالتك.  ي

  لتنظ�ف إ�ضا�ف
 

ي مجتمعك.  ١٩�د ڤاطالع ع�ي بروتوكوالت و توص�ات السالمة المحدثة بينما يتطور وضع كو. قم بالبقاء ع�ي ٧
 �ف
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ي  العبادة لدور مورد
 �شكل شخ�ي خطط للتجمع ت اليت

 

 الق�ادة
 

ا الق�ادة ة االنتقال�ة بأمان و �شكل خالق.  هذا خالل ج�د� اك ف��ق ق�ادتك الجت�از هذا الف�ت  الوقت من انعدام الت�قن جوه��ة؛ قم با�ث
، و قد تتغ�ي بعض برامج التبش�ي السابقة بصورة جذر�ة. ا طب�ع��   ، س�كون هناك تط��ر لفرص جد�دة للتبش�ي

 
ي  قم بتوص�ل.   ١

ي تتخذها للحفاظ ع�ي أحوال نظ�فة و آمنة �ف المعلومات لرعيتك بخصوص الخطوات اليت
 قد�م الخدمات المعن�ة بصورة آمنة. الحرم و  لت

ي احتضنها مجتمعك منذ بدء و�اء كوف�د ٢ ، مثل رعا�ة رع��ة من خالل مجموعات ١٩.    قم ببسط العادات الج�دة اليت
ة و التواصل الرق�ي و ابحث ع ي الم��د من أفضل الممارسات. صغ�ي  ن فرص لتبيف

ا.  ١٩�د ڤللمتابعة بينما �ظل كوممارسات ال لتحد�د عدم مالئمة أ�ة تقي�مباجراء .   قم ٣  تهد�د�
.  ١٩�د ڤ.   قم باستلزام تفقد للحرارة و ألعراض كو٤ ف  ل�ل طاقم العمل و المتطوعني

ف ألعراض  ل�ل الطاقم  قبل الخدمات مسح ب�جراء قم    .أ  باألسئلة التال�ة: ١٩-�دڤكوو المتطوعني
o ي  كنت هل

 مؤكدة؟ ١٩-�دڤق��ب مع حالة كو تواصل �ف
o  ي التنفس، أو

ي من سعال، ق� �ف
ي الحلق؟هل تعايف

 التهاب �ف
o  ي الـ

ة؟ ٤٨هل عان�ت من ح�ي �ف  ساعة األخ�ي
o هل عان�ت من فقدان مستحدث للتذوق أو الشم؟ 
o  ي الـ

ء أو إسهال �ف ي
ة؟ ٢٤هل عان�ت من �ت  ساعة األخ�ي

:  قبل الحرارة مسح    .ب ف  الخدمات للطاقم و المتطوعني
o ي الموقع باستخدام  أر�اب �قوم: ممارسة أفضل

العمل بأخذ درجات الحرارة كل يوم �ف
 مق�اس للحرارة بدون لمس بمجرد الوصول للعمل. 

o  ي أن تتجاوز درجة  درجات الحرارة قبل الوصول.  أخذ أقل ما �مكن عمله: �مكن
ال ينب�ف

 درجة فهرنهايت�ة.  ١٠٠،٤الحرارة الطب�ع�ة 
ب باالثبات ع�ي أ�ة �أي، �ج( ١٩-�دڤكو أعراض رظهِ �ُ  متط�ع أو العمل طاقم من عضو أي بتوج�ه قم.    ج

ا و الس�ي للحصول  ) بمغادرة المكان فور� ي من ح�ي
 ع�ي رعا�ة طب�ة و/ أو اختبار من أسئلة المسح أو �عايف

ا للمباديء التوجيه�ة لمركز الس�طرة ع�ي األمراض (١٩-�دڤيروس كوڤلـ  ).CDC، وفق�
ي ع�ي أر�اب العمل أن �حافظوا ع�ي 

 ��ة المعلومات الصح�ة هذە. ينب�ف
ف من إدارة الصحة المحل�ة عند الحاجة (أي، قم ١٩-�دڤكولـ محتملة لحاالت  بالتخط�ط قم.    ٥ ، و إعمل مع المسئولني

 ، قم ب�جراء تنظ�ف عميق للمنشآت)١٩-�دڤاقتفاء أثر حاالت كوبرصد و 
 

ف  قم  عبادتك دور بتجه�ي
 

ف  قم ي حرمك بنظرة جد�دة ف�ما �خص النظافة و الص�انة. قم بدعوة الت و للعبادة منشأتك بتجه�ي
ي �ف

. قم بالتم�ث جمع �شكل شخ�ي
ي تط��ر أفضل الممارسات المتعلقة 

ف للمساعدة �ف ف الطبيني  بصحة رعيتك. األخصائيني
 

 التطه�ي / التنظ�ف
 

 يروس. ڤبروتوكوالت جد�دة ق�د التنف�ذ للحد من انتشار الـ بوضع قم
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إبق ع�ي األقل ع�ي  – نأي االجتما�ي المباديء التوجيه�ة لل  طبيقيروس عن ط��ق تڤ. قم بالتقل�ل من التعرض للـ١

أقدام من األشخاص اآلخ��ن، ال تعانق أو تصافح، و اتبع المباديء التوجيه�ة األخري لمركز الس�طرة ع�ي  ٦بعد 
 )CDCاألمراض (

 ).facility.html -building-ncov/community/disinfecting-tps://www.cdc.gov/coronavirus/2019ht( 
، بحسب . قم بتطبيق ٢  )CDCالمبادسء التوجيه�ة لمركز الس�طرة ع�ي األمراض (ممارسات التنظ�ف و التطه�ي
).facility.html -building-ncov/community/disinfecting-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019( 
ا (دورات ٣ � ي يتم لمسها كث�ي كة بعد كل استخدام، قم بتعق�م كل المناطق المزدحمة/ اليت . قم بتعق�م الموارد المش�ت

 طاوالت، الم�كروفونات، المقاعد، إلخ.)الم�اە، مقابض األبواب، ال
. قم بوضع ٤ . قم باستخدام مدخل موسوم بوض�ح و مخ�ج منفصل موسوم بوض�ح للحفاظ ع�ي النأي االجتما�ي

ا ل ي �كون األمر واضح�     لجميع. الفتات حيت
 

ي (
، قم بالتواصل مع أعضاء مجتمعك اإل�مايف ي

ويف �د اإلل��ت بخصوص ) صل االجتما�ي وسائل التواعن ط��ق منشورات، ال�ب
ف دور العبادة لقدومهم  ي تتخذها لتجه�ي وتوكوالت الخطوات اليت هم ب�ب . قم بتذك�ي ي س�ختلف بها التجمع �شكل شخ�ي والطرق اليت

ي و الذين تم 
. كن ع�ي درا�ة باالحت�اجات الصح�ة المتنوعة لألعضاء اآلخ��ن. قم بتذكرة األشخاص المر�ف النأي االجتما�ي

 من ذلك. يروس بعدم حضور التجمعات �شكل شخ�ي و المشاركة عن بعد ڤتعرضهم للـ
ً

 بد�
 

 ست�ةچاللو الخدمات
 

. چالخدمات اللو بتعد�ل قم  ست�ة للمقابالت �شكل شخ�ي لتع��ز النأي االجتما�ي
 

ي تكون عن ط��ق حضور األشخاص تجمعات ب�رجاع ننصح. ۱ قم بالتواصل مع الفئات  مراحل.  ع�ي  الخدمات اليت
ي تحتاج رعا�ة لألطفال خالل خدمة العبادة لتشج�عهم ع�ي تأخ�ي روجعهم لعدة أسابيع.  المعرضة للخطر و العائالت اليت

نت خ�ار للمقابلة عن ط��ق اإل ع�ي قم بالحفاظ  ألولئك الذين �شعرون بعدم االرت�اح أو الغ�ي قادر�ن ع�ي حضور ن�ت
 بب. خدمتك �شكل شخ�ي أل�ة س

ي ٢
. قم بتقد�م خدمات أ��� من المعتاد للسماح بنأي اجتما�ي أ��ب و  قم بالتك�ف مع حدود أقل للسعة، مع األخذ �ف

 . ف الخدمات للسماح بالتنظ�ف و النإي االجتما�ي  االعتبار التباعد بني
ا للسماح للعائالت بالجلوس . تأ�د من تباعد المقاعد بمقدار ستة أقدام ع�ي األقل، مع وضع مجموعات من المقاعد ٣ مع�

ي االعتبار للسماح بنأي اجتما�ي مالئم. 
ي المنشأة �ف

ا. قم بوضع إذاعة الخدمة لغرف أخري �ف  س���
ور�ة لتقل�ل التنقل المحتمل للـ٤  .يروسڤ. قم بتح��ك و الحد من األش�اء الملموسة الغ�ي �ف
ح�ب الرع�ة و  . قم بتط��ر ط��قة مرحة للتح�ة مع عدم التالمس. قم باال ٥ �ن اآلخ��ن ل�ت عتماد ع�ي طاقم العمل أو المب�ث

 و تمه�د المسار لسلوك�ات جد�دة. 
ي االعتبار خلق م٦

ي المناطق المزدحمة، و لالن�اف أو طرق جد�دة للدخول و الخروج،  سارات. ضع �ف
ا لالحتشاد �ف تجنب�

 بط��قة منظمة للتأ�د من النأي االجتما�ي المالئم. 
 

 العبادةبرنامج�ة 
 

ك (مثل: التناول). تجنب تم��ر صحن أو   التوز�ــــع بروتوكوالت  بتعد�ل قم. ١ اب مش�ت إذا كان تقل�دك يتضمن أ�ل أو �ث
 كوب. 

ف منف �شكل مؤقت . قم باستبدال الخوررس٢ ة ح�ث يتباعد األفراد بمقدار ستة أقدام ع�ي  ردينبمرنمني أو بفرق صغ�ي
 األقل.  

 لم�كروفونات. . تجنب مشاركة أو تم��ر ا٣
. قم بخلق طرق أخري للسماح لألشخاص بالعطاء بدون تم��ر أطباق التجميع (ع�ي سب�ل المثال: محطات، �شجيع ٤

نت).   العطاء عن ط��ق االن�ت
ي االعتبار تقس�م التجمعات األصغر، مثل فصول مدارس ٥

، إ�ي مجموعات أصغر للحفاظ ع�ي السبتاألحد أو . ضع �ف
. معاي�ي النأي االجت  ما�ي
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 المرافق

 
 األشخاص بغسل أ�ديهم و ممارسة النأي االجتما�ي (ع�ي سب�ل المثال: دورات الم�اە).  لتذكرة الفتات ضع. ١
ا. ٢  . تأ�د من وجود صابون و /أو مطهر لأل�دي لتسه�ل حصول األشخاص عليهم و استخدامهم مرار�
ف الرعا�ة الطب�ة N-95. قم ب�مداد أغط�ة قماش�ة للوجه (أقنعة ٣ ي حجز أقنعة الجراحة لمقدمني

ي إرجاع أغط�ة و ينب�ف
). ال ينب�ف

  الوجه أو استخدامها من قبل العد�د من األشخاص. 
ي إغالق محطات القهوة، و ال يتم �شجيع الوجبات الجماع�ة بقوة. ٤

 . ينب�ف
 

 أخري موارد
 

 لطوائف المعرضة للخطر، قم ب��ارة: ا بخصوص لإلرشاد
   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html 

 :ب��ارة قم المنشآت، تطه�ي  و تنظ�ف بخصوص لإلرشاد
facility.html-building-ncov/community/disinfecting-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

 

 :ب��ارة قم ،ارتداء  بخصوص لإلرشاد
coverings.html-face-cloth-sick/diy-getting-ncov/prevent-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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