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 نولواحZ كلذ مهيدل ناU اذأ وأ ، مهتسOنك Aإ تنGKنإلا GHع تاعومجملا عفد Aإ عيمجلا عراس5 ، ەذه COVID-19 ةمزأ لالخ

de .اهلقص وأ اهع^سوت
f ا^سdK

f ، تنك gع لوصحلل ةجاحj ع تاعومجمGH نإلاGKو تنkأ مقن مل اننأل ، رفصلا نم اهل^غشgاًد 

gع تاعومجمGH نإلاGKدعلا كانه .تنZلا تاوطخلا نم دvKf ةحالملا ءانثأ اهتذختا de
f دجلا بناجلا اذهZتاعومجملا نم د 

 .كلذك كدشرتو كدعاسk دق vKfلا ة}Gغصلا

 

 I Jإ ثدحت .1

�� لوأ
fء Zةتطخو هتدارإ بلطو � عم ثدحتلا وه هلعفأ نأ بج de

f نأشلا اذه. Zنأ بج Zةم�حلل قلطملا انردصم نوك 

 نود ءاخس� عيمجلا حنمZ يذلا ، � نم بلط^لف ، ةم�حلا Aإ رقتفZ م�نم دحأ ناU اذإ" هنأ 5 :1 بوقعZ انGHخZ .ةراش�سالاو

de ب^جتسk نأ بجZ ف^ك فرع�و ةZاهنلا Aإ ةZاد�لا نم ىري .� jع دZدج عضو يا دجوي ال ." ه^طعُ^سف ، }Gيعت
f ەذه 

 ةGHخلا ضعg هZدل كلذل ، حاجنب تنGKنإلا تاعومجم اوأدg نيذلا ن��خآلا نم دZدعلا عم د^�أتلاg كراش دق وه .ة^لاحلا ةمزألا

de
f اذه� 

 

 كتدا@ق Iإ ثدحت .2

de  الؤوسم اًصخش تنك اذإ
f أ مهملا نمف ، ةعومجملاZموجهلل كتطخ لوح ا^لعلا كتدا^ق عم ثدحتلا اًض de

f نم يأ gوأ ءد 

de لاعف رود هل دئاقلاف .تنGKنإلا GHع ة}Gغصلا كتاعومجم عيسوت
f ع نوك^س هنأ نم د�أتم انأو ، ة^ضقلا ەذه نع عافدلاj 

 مهفأو ة}Gغصلا كتعومجم f¦ار عم ةثداحم ءارج¥ب مقف ، ة}Gغص ةعومجم دئاق تنك اذإ .لاصتالا رارمتسا عم ة�كرملا Ke¤م

de ةداقلا � عضو دقل .تنGKنإلا GHع ة}Gغصلا تاعومجملا عم ةت�ؤر
f مدختساف ، كتيامحو كتيمنت لجأ نم كتمدخو كتا^ح 

 ملعتلاو نواعتلا ." .َنیِریِشُمْلا ِةَْرثَكَِبف َُصالَخْلا اََّمأ ،ُبْعَّشلا ُُطقَْسی ٌریِبَْدتَ ال ُثْیَح " 14: 11 لاثمألا رفس لوقZ ،اضZأ �كلذ

 .حاجنلا وحن ًال�ªط اًطوش عطق^س ، كتدا^ق ةصاخو ، ن��خآلا نم

 

 

 

 

 



 تنgkنإلا giع ةghغصلا تاعومجملل قئاقد 5 ةدم Zoom _̀a مادختسا ة@ف@ك Xع فرعت :ةلصلا تاذ دراوملا

 

 ةحاتملا ةد@جلا دراوملا نم ةدافتسالا .3

gل�ش� دفتسا ، كتدا^قو � عم ثدحتلا دع Uدعلا نم لماZع ةدوجوملا تاعومجملا لوح كل ةحاتملا دراوملا نم دj 

 نم دZدعلا SmallGroupNetwork رفوت ، كتدا^ق اهرفوت دق vKfلا دراوملا Aإ ةفاضإلاg .ا^لاح تنGKنإلا رمغت vKfلا تنGKنإلا

�� ل�g قلعتي ام^ف ةم^ظعلا دراوملا
fء gغصلا تاعومجملاG{غص تاعومجم وأ ةG{ع ةGH نإلاGKأ ققحت .تنZةعومجم نم اض 

�� لU نأش� تاق^لعتلاو ةلئسألاو را�فألا نم فالآلا عمجأو مهب ةصاخلا كوبسOفلا
fقلعتي ء gغصلا تاعومجملاG{ة^ف^كو ة 

de ةحالملا
f ةنودملا تالاقمو لئاسرلاو لسالسلا .حاجنب تاقوألا ەذه ¼f ذأ ضع�ل رظنلا تاهجو نم ةعونتم ةعومجم نم½ 

de ة}Gص¿و اًمرك ¾�Gأ SGN ق��ف ناUو ، "اًعم لضفأ" اًقح نحن � ة}Gغصلا تاعومجملا ةداق
f دراوملا عمج. 

 

 هstج . 4

de اقراغ وأ اد�ار كسفن لعجت ال �اًئÁش لعفg مق طقف، اً}Gخأ
f لا دراوملاÃثG{وألا ةعومجملا نا وا ،لشفلا نم فخت ال .ةA كل 

 لعفا �كلذ تGHتخا دقل ، ÄHf قث .ة^لاثم نوكت نل تنGKنإلا jع Aوألا كتعومجم نأ نمضأ �ة^لاثم نوكت نل تنGKنإلا GHع

�� ءدgأ درجم �كلذ
fلا دنع هلدعو ءÅeل وه فدهلا .ةروOع( لضفألا نوكت نا سj اننأ نم مغرلا Zنأ بج ÈسÉ متللG{e( ، 

de سانلا e}¤ب لاصتالا jع ظافحلا وه نآلا حيحصلا فدهلا
f نكOغو ةمئاقلا ةلاحلا ەذه لالخ كتسG{ ةدكؤملا de

f طقف .ملاعلا 

 �ەدجمل همدختسOس ف^كو � كذخأZ نيأ Aإ رظنا و أدgا

de اً}Gبخ لاح يأg تسل انأ
f غصلا تاعومجملاG{ع ةj نإلاGKا^ق ءانثأ ملعتأو ، تنÎf gلو ، كلذÃلا تاعومجملا عيمج نvKf انيدل 

ÄKدا^ق عم تثدحتو � عم تثدحت ؟اذه ثدح ف^ك .نآلا تنGKنألا GHع لمعت اً^لاح
f دراوم نم تدافتساو SGN ام تمدقو 

Uداقل ةلص تاذ ناÄK
f ، ا طقف �اهت¿�ج مثgقثو أد gاÐ gةج^�نلا�  


