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اف بالمخاطر والتنازل عن المسؤولية ونماذج التعويض المتعلقة   المسؤولية وإشعار االعتر

وس كورونا )  ( COVID-19بفتر

 

 التعليمات

ن  • ة ما بي  . ستحتاج فقط لملء هذه النماذج 2021يونيو  30حتر  2020يونيو  21كل نموذج صالح لفتر

ي السنة. يجب تحديث النماذج بشكل سنوي فقطمرة واحدة لكل فرد من أفراد 
 .عائلتك لمرة واحدة فن

)المشار إليها فيما يلي باسم  Cicero, ILكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، تريد   •

عل علم  جاورجيـوسالتأكد من أن كل أفراد رعية القديس  " Ciceroكنيسـة القديـس جاورجيـوس"

المرتبطة بحضور أي من وجميع الخدمات و / أو   COVID ‐ 19بالمخاطر المحتملة بالتعرض ل

ي مبتن الكنيسة. 
 األحداث المستقبلية والتجمعات فن

ي   •
ي خدمة فن

راجع ويوقع أن ي Ciceroىوس كنيسـة القديـس جاورجيـيجب عل كل فرد يسجل للمشاركة فن

اض المخاطر، والتعويض، والتنازل عن  اف بالمخاطر، وافتر ي أسفل كل صفحة من إشعار االعتر
ونًيا فن إلكتر

 نماذج المسؤولية. 

النموذج الوحيد الذي يتطلب منك التحقق بجوار كل فقرة فيه هو نموذج التنازل عن المسؤولية. يجب  •

ي المربــع المجاور لكل 
 .فقرةعليك التحديد والتوقيع فن

 .عاًما فيجوز لوالديه التوقيع كممثل عنه 18بالنسبة ألي شخص يقل عمره عن  •

ي  •
ونن ____ من خالل التوقيع عل هذه النماذج وتحديد هذا المربــع أؤكد وأقر من خالل التوقيع اإللكتر

ي عل علم بالمخاطر المرتبطة بـ 
ام  COVID-19بأنتن ن ي قد قرأت وراجعت وفهمت ووافقت عل االلتر

وأنتن

ي دليل 
 CoVID-19 Reopening Parish forبـالقواعد والمتطلبات والسياسات واإلجراءات المذكورة فن

Church Services   كنيسـة القديـس جاورجيـىوسCicero  ة الكنيسة عل والذي أتيح لي من خالل نشر

ي المرسلة من قبل الكنيسة.  Ciceroكنيسـة القديـس جاورجيـىوس موقع  
ونن يد اإللكتر ي رسائل التر

 ، وفن
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ي كنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة اال
 
. إشعار  Cicero, ILرثوذكسـية، تحمل المسؤولية ف

اف وس كورونا  االعتر  بالمخاطر والتنازل عن المسؤولية ونماذج التعويض المتعلقة بفتر

 

 العمر: _____                                          ______ اسم البالغ/ القارص )الرجاء الطباعة(: __________  

 

 أ. إشعار بإقرار المخاطر

وس • ي أنا إل جانب   COVID ‐ 19 لفت 
ة حضانة طويلة وقد اعانن ، فيها   Ciceroكنيسـة القديـس جاورجيـىوس فتر

ن اآلخرين وعائالتهم من  ن والمشاركي  ن والممثلي  ن والموظفي  ن والضباط والوكالء والمتطوعي  من كهنة والموظفي 

ن للغ وس وقد ال تظهر عليهم أعراض المرض ومع ذلك ال يزالون معديي   .ايةالفت 

ايد من اإلصابة بـ  ن ي مبتن  COVID ‐ 19• أفهم وأوافق عل أن هنالك خطر متر
كنيسـة  ببساطة من خالل التواجد فن

ي جميع   Ciceroالقديـس جاورجيـىوس 
و / أو االحداث  Ciceroكنيسـة القديـس جاورجيـىوس وبحضوري فن

ي التعرض ل 
ي  COVID ‐ 19القادمة. أنا أتفهم وأوافق عل المخاطر اإلضافية المتمثلة فن

من خالل حضوري فن

ي  Ciceroكنيسـة القديـس جاورجيـىوس جميع خدمات  
ا أنه يمكنتن

ً
و / أو األحداث القادمة والمستقبلية. أقر أيض

ي لمن أي أحداث او فعاليات ال  COVID ‐ 19التعرض ل 
 .Ciceroكنيسـة القديـس جاورجيـىوس  تتعلق بزيارنر

 نموذج احتمالية الخطر 

والتوقيع أدناه. يجب عل كل فرد يحضن كل خدمة أن يوقع عل هذه النماذج. بالنسبة ألي شخص يقل  يرجر 

 عاًما يجوز لوالديه التوقيع كممثل عنه.  18عمره عن 

ي الجديد  وس التاجر  COVID-19 أفهم أن  .د تم اإلعالن عنه بأنه جائحة عالميةق COVID-19 أفهم أن الفت 

ن األشخاص.   COVID-19 أفهم أنه نتيجة لطبيعة معدي للغاية ويعتقد أنه ينتشر عتر األشياء واالتصال بي 

ي ذلك مركز 
المعدية للغاية بأن حكومة الدولة والحكومة المحلية والفيدرالية والوكاالت الصحية الدولية بما فن

ي إلينوي
يوصون بالتباعد االجتماعي و منع تجمع  ("IDPH") السيطرة عل األمراض ووزارة الصحة العامة فن

ي عدة مناطق. 
ة من الناس فن  مجموعات كبت 

قد وضعت تدابت  وقائية للحد من  Cicero, ILكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، أفهم أن  

 .COVID-19 انتشار

http://www.stgeorgechi.org/


 خطة صحة وسالمة الرعية

 دليل إعادة فتح األبرشية لخدمات الكنيسة

 

 

 

 

االرثوذكسـيةكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة   

1220 South 60th Court, Cicero, IL 60804 • PHONE (708) 656-2927 • FAX (708) 656-1166 • Office@StGeorgeChi.org • www.StGeorgeChi.org 

 
Version 1.0 - 2020 

أنشأت مجموعة من السياسات  Cicero, ILكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، ن  أفهم أ 

ي  
ن
ي “دليل إعادة الخدمات الرعوية ف

ن
كنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، واإلجراءات المذكورة ف

Cicero, IL 

ي  
ن
ه من أجل حضور أي وجميع الخدمات المستقبلية ف

ّ
كنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة   أفهم أن

ي كنيسة القديس جورج األنطاكية  Cicero, ILاالرثوذكسـية، 
ن
، يجب أن أقرأ “دليل إعادة الخدمات الرعوية ف

و، إلينوي  بأكمله.  "للروم األرثوذكس، سيست 

ي   
ن
ي يجب أن أوقع عل “دليل إعادة الخدمات الرعوية ف

وس االنطاكيـة كنيسـة القديـس جاورجيـأفهم أنتن

 من أجل حضور أي من وجميع الخدمات المستقبلية. Cicero, ILاالرثوذكسـية، 

ي 
ي الكنيسة يجب أن يوقع عل "احتمالية المخاطر فن

ي يود أن يحضن خدمة فن
أنا أفهم أن كل فرد من أفراد أرسنر

اCicero, ILكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية،  ف بالمخاطر والتنازل عن . إشعار االعتر

وس كورونا".   المسؤولية ونماذج التعويض المتعلقة بفت 

ال يمكن أن تضمن أنك لن تصاب  Cicero, ILكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، أنا أفهم أن   

وس  .COVID-19أنت أو طفلك )أطفالك( بفت 

ي  
 Cicero, ILيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، كنأنا أفهم أن حضور أي خدمات و / أو أحداث فن

ي من فايروس 
( وعل جميع األعضاء اآلخرين لعائلتر ي يتعرض لها طفلي )أطفالي

يمكن أن تزيد من المخاطر التر

COVID-19. 

ي أبلغ من العمر  65)للذين يبلغون من العمر  
(: أفهم أنتن نسبة أعل من خطر عاًما أو أكتر وأن لدي  65عاًما وأكتر

ي أتحمل أي وجميع المخاطر المتعلقة بذلك أثناء حضوري الخدمات و / أو  COVID-19التعرض لفايروس
وأنتن

ي  
ه كشخص يبلغ من العمر . Cicero, ILكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، األحداث فن

ّ
أفهم أن

ي  65
ي فن
ي بشدة ببقان 

ي  عاًما أو أكتر فقد تم توصيتر
ل وعدم حضور أي خدمات و / أو أحداث فن ن كنيسـة  المتن

 .COVID-19خالل جائحة  Cicero, ILالقديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، 

ي قرأت وفهمت محتويات إشعار 
ي وأقر بأنن 

ون  من خالل تحديد المربــع أدناه أقوم بتقديم توقيعي اإللكتر

اض نماذج   .المخاطراإلشعار بالمخاطر وافتر

 

 _____________________________________                       _     ______________________________ 

 التاريــــخ                                              التوقيع )البالغ/ وصي القارص(                                         
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ي  
 
اف Cicero, ILكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، تحمل المسؤولية ف . إشعار االعتر

وس كورونا  بالمخاطر والتنازل عن المسؤولية ونماذج التعويض المتعلقة بفتر
 

 اسم البالغ/ القارص )الرجاء الطباعة(: ________________ العمر: ________ 

 

 سؤولية نموذج التنازل عن الم

 )فايروس كرورنا(. COVID-19أفهم وأقر بالطبيعة المعدية لـ 

ن لالصابة بـ  ي اآلخرين معرضي 
 خطر أن أكون أنا وأوالدي وجميع أفراد عائلتر

ً
ض طوعا  COVID-19 أنا أتفهم وأفتر

ي  
 Cicero, ILكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، من خالل حضور الخدمات و / أو األحداث فن

 

أو العدوى، وقد أنقلها إل أطفالي  COVID-19 يمكن أن يؤدي إل التعرض ل COVID-19 أفهم أن التعرض لـ 

ي 
يمكن أن يؤدي إل العدوى وإلصابة شخصية  COVID-19 أفهم أن مثل هذا التعرض لـ .وإل جميع أفراد عائلتر

 مرض دائم أو إلعاقة و / أو الوفاة. و 

 

ي   COVID-19 أفهم أن خطر التعرض لـ
، قد  Cicero, ILكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، فن

ن والضباط والوكالء  ي الكنيسة من الكهنة والموظفي 
تنجم عن أفعال أو إغفال أو إهمال من نفسي واآلخرين ومن فن

ن  ن والموظفي  ن اآلخرين وأرسهموالمتطوعي  ن واألبرشيات والمشاركي   . والممثلي 

 

 عل تحمل جميع المخاطر السابقة وأقبل تحمل المسؤولية ألي منها وعن حدوث إصابة لي  
ً
أفهم وأوافق طوعا

ر أو الخسارة  ي ذلك اإلصابة الشخصية أو اإلعاقة أو الوفاة أو المرض أو الضن
ي اآلخرين، بما فن

ولطفلي وألفراد عائلتر

ي من خالل الحضور للنشاطات 
ي قد أتعرض لها أو أطفالي وأفراد عائلتر

أو المطالبة بالنفقات األخرى من أي نوع التر

 .Ciceroكنيسـة القديـس جاورجيـىوس والخدمات  

 

ر والتنازل عن   ي أفرج عن هذا الميثاق بعدم المقاضاة وتحمل أي ضن
ا ونيابة عن أطفالي عل أنتن

أفهم وأوافق طوعً

ي   جميع
من الكهنة  Cicero, ILكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، المسؤوليات ضد من فن

ي ذلك جميع نفقات 
ن فيها من أية مطالبات، بما فن ن والممثلي  ن والموظفي  ن والضباط والوكالء والمتطوعي  والموظفي 

http://www.stgeorgechi.org/


 خطة صحة وسالمة الرعية

 دليل إعادة فتح األبرشية لخدمات الكنيسة

 

 

 

 

االرثوذكسـيةكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة   

1220 South 60th Court, Cicero, IL 60804 • PHONE (708) 656-2927 • FAX (708) 656-1166 • Office@StGeorgeChi.org • www.StGeorgeChi.org 

 
Version 1.0 - 2020 

ي حال اإلصابة.  )الذين يبلغون 
ن
ار والتكاليف ف ي أبلغ من العمر  65اإلجراءات واألضن

(: أفهم أنتن  65عاًما أو أكتر

ي حال التعرض ل
ن
ي خطر أعل ف

ن
ي ف

، وأنتن ي أتحمل أي من وجميع المخاطر المتعلقة  COVID-19 عاًما أو أكتر
وأنتن

ي  
ن
 Cicero, ILكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، بذلك أثناء حضور الخدمات و / أو أالحداث ف

 

(: أفهم أنه كشخص يبلغ من العمر  65غون من العمر )الذين يبل ل  65عاًما وأكتر ن ي المتن
ن
 قيل لي البقاء ف

عاًما أو أكتر

ي  
ن
 Cicero, ILكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، وعدم حضور أي خدمات و / أو أحداث ف

ي مبتن الكنيسة.  خالل جائحة
ن
 كورونا وأعي جميع مخاطر التواجد ف

 

ي 
أنا أفهم وأوافق عل هذه الوثيقة وأتنازل عن جميع المطالبات المتعلقة باإلجراءات أو السهو أو اإلهمال فن

ن والضباط والوكالء  Cicero, ILكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية،  ، من الكهنة والموظفي 

ي حال تعرضت أو أصبت بـ
، فن ن ن والممثلي  ن والموظفي  ي أي من  COVID-19 والمتطوعي 

أثناء و / أو بعد المشاركة فن

ي  
 Cicero, ILكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، خدمات و / أو أحداث فن

 

ي قد قرأت وفهمت محتويات نموذج 
ي أدناه وأقر بأن 

ون  بتحديد المربــع أدناه أقوم بتقديم توقيعي اإللكتر

ي نموذج التعويض هذا حقيقية وصحيحة. التعويض. يشهد الموقع أدناه أن 
 
 البيانات الواردة ف

 

 

 

 ______________________________                                 ________________________________ 

 التاريــــخ                                       التوقيع )البالغ/ وصي القارص(                                                       
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ي  
 
اف Cicero, ILكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، تحمل المسؤولية ف . إشعار االعتر

وس كورونابالمخاطر والتنازل عن   المسؤولية ونماذج التعويض المتعلقة بفتر

 

 العمر: ________                        اسم البالغ/ القارص )الرجاء الطباعة(: ______________ 
 

 استمارة تعويض 

. إذا قمت بالتوقيع نيابة عن قاض، فأنا أؤكد أن المعلومات التا لية أؤكد بموجب هذا أن ما يلي صحيح بالنسبة لي

 صحيحة نيابة عنه / عنها

 .لم أسافر محلًيا أو دولًيا خالل آخر خمسة عشر يوًما 

 .خالل الـخمسة عشر يوًما الماضية COVID-19 لم أتعرض لـ

ي  COVID-19 لم يثبت نتيجة إيجابية الختبار لـ
ي أي وقت خالل الـخمسة عشر يوًما الماضن

 .فن

ي  COVID-19 لم أتصل بأي شخص أثبتت اصابته ب 
 .خالل الخمسة عشر يوًما الماضن

أو أعل، أو سعال، أو  100.3ليس لدي أي من األعراض التالية: مريض أو ال أشعر بحالة جيدة أو درجة حرارة 

ي 
ي الجسم أو آالم فن

ي حاسة الشم و / أو الذوق؛ و / أو آالم فن
ي الحلق أو ضيق التنفس وفقدان فن

التهاب فن

 .العضالت 

 

(: عمري  65غون )الذين يبل  ي حال التعرض ل  65عاًما فأكتر
ي خطر أعل فن

ي فن
 COVID-19عاًما أو أكتر وأدرك أنتن

ي  
ن
ي أتحمل تماًما أي من وجميع المخاطر المتعلقة بالفايروس أثناء حضور الخدمات و / أو أحداث ف

كنيسـة وأنتن

 .Cicero, ILالقديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، 

ها إذا ظهرت لدي أي أعراض مثل درجة حرارة لن أحضن ال ي من المقرر أن أحضن
أو أعل،  100.3خدمة التر

ي التنفس، وفقدان حاسة الشم و / أو التذوق من االن وال ووقت الخدمة 
والسعال، والتهاب الحلق، وضيق فن

ي  
 المكتب فن

ً
ها، وسأبلغ فورا ي من المقرر أن أحضن

طاكيـة االرثوذكسـية، كنيسـة القديـس جاورجيـوس االنالتر

Cicero, IL  إلينوي عل موقعoffice@stgeorgecicero.org  

ي    
ا فن
ً
نا خدمة و / أو حدث ي قد حضن

ي عائلتر
كنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة إذا كنت أنا أو أي شخص فن

ي غضون  COVID-19دينا عالمات و / أو أعراض و / أو تعرضنا ل وظهرت ل Cicero, ILاالرثوذكسـية، 
يوًما  15فن

ناها فيجب عليهم إبالغ   ي حضن
 Cicero, ILكنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، بعد الخدمة التر

http://www.stgeorgechi.org/
mailto:office@stgeorgecicero.org
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ي عل  2927-656-708عل الفور عن طريق االتصال عل الرقم 
ونن يد اإللكتر  والتر

office@stgeorgecicero.org  

كنيسـة القديـس جاورجيـوس االنطاكيـة االرثوذكسـية، لأقوم بموجب هذا بتعويض وإطالق رساح واحتفاظ  

Cicero, IL  ن عن أية من وجميع ن والممثلي  ن والموظفي  ن والضباط والوكالء والمتطوعي  والكهنة والموظفي 

ار واإلصابات الشخصية واإلعاقة والوفاة والمرض والمطالبات والمسؤولية و / أو النفقات  الخسائر واألضن

ي قد أشعر بها أو أتحمل المسؤولية لي وألطفالي أو أي فرد 
ي فيما األخرى من أية نوع، والتر

آخر من أفراد عائلتر

 يتعلق بالحضور للخدمات ة األنشطة بالكنيسة. 

 

ي المعلومات 
ي هذا الوثيقة ، فيما عدا األمور الواردة فن

يشهد الموقعون أدناه عل صحة البيانات الواردة فن

دات ، وفيما يتعلق بهذه األمور ، يشهد الموقعون أدناه عل صحة البياناتوالمعتق  

 

 

 

 __________________________________ ______            ______________________________ 
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