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 ارشادات عامة 
 

إعطاء  على نسبة حضور التجمعات الدينية، ورغبة في  مقاطعة والالحكومة الفيدرالية   وضعتهاالتي  يودوالق 19- كوفيد نتيجة النتشار وباء 

للحصول على بركة حضور الكنيسة، كان من الضروري وجود نظام يمكنه إدارة وتتبع لجميع المصلين المحبوبين متكافئة فرصة 

 .الحجوزات

 واتباعها: التالية للتأكد من حصول الجميع على فرصة متساوية وعادلة، نطلب منك مراجعة اإلرشادات 

 في الكنيسة األساسية التي تحضر بها.  أسرة ل حساب واحد فقط لكل سج    •

 اب لألسرة ألن النظام سيكتشف أن الحساب مكرر. ال تسجل أكثر من حس •

 يمكن الحجز عن طريق النظام لكل فرد في األسرة على حدى، فال حاجة للحجز لألسرة بكاملها.  •

اذا كنت ال تستطيع حضور القداس الذي حجزته، برجاء الغاء الحجز قبل انتهاء مهلة االلغاء، حتى يتمكن من الحجز آخرون   •

 في حاجة للحضور. 

 تم احتساب الحجز والحضور ضمن حدود الحضور الخاصة بك. سي  •

 .ليس من صالحية مسئولي النظام أن يقوموا بحجز أماكن أعلى من سعة الكنيسة أو الغاء حجز بعد انتهاء مهلة الحجز •
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 التسجيل 
 

 انشاء حساب جديد 
 واضغط على:  https://unityapp.ca اذهب إلى 

 

 

 اختيار الكنيسة 

 اختر المقاطعة التي تقيم بها والكنيسة األساسية التي تحضر بها من القائمة التالية: 

 

 

  ثم اضغط

 

  

https://unityapp.ca/
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 معلومات المستخدم

 

دخل بريدك اإللكتروني في النموذج. يرجى التأكد من إدخال بريد إلكتروني صالح حيث سيكون هذا هو اسم المستخدم الخاص بك  ا

هو   فعيلحسابك إلى عنوان البريد اإللكتروني هذا. الت رابط لتفعيل لتسجيل الدخول إلى النظام. سيتم إرسال بريد إلكتروني مع 

 .اإللكتروني ببساطة التحقق من عنوان بريدك

 دخل كلمة المرور وقم بتأكيدهاا

 دخل اسمك األول واسم العائلة ا

 حدد جنسك وتاريخ ميالدك

   هي الحقول اإللزامية الوحيدة * يرجى مالحظة أن الحقول المميزة بعالمة  ❖
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 إضافة زوج/زوجة 

 

حقول جديدة خاصة  وسيترتب على ذلك ظهور  إلضافة معلومات الزوج أو الزوجة اضغط على الزر  

 لتقوم بملئها.   ببيانات الزوج/الزوجة

   هي الحقول اإللزامية الوحيدة * يرجى مالحظة أن الحقول المميزة بعالمة  ❖

 

 

 

 إضافة أبناء
إلضافة ابن قم بالضغط على الزر   وقم بتعبئة االسم األول واألخير لالبن )أو االبنة( 

 

 كرر العملية الضافة أبناء آخرين. 

 األبناء البالغين واألباء واألقارب  
  "إدارة ملفي الشخصي" أقارب في هذه المرحلة. يمكن القيام بذلك من  أو  ء بالغين لديهم بريد إلكتروني خاصة بهم أو آبا بناءاال تضف أ

 الحقًا. بهذه الطريقة يمكنهم الحصول على معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم. 
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 ادخل عنوانك
 عنوانك، المدينة، المقاطعة والرمز البريدي ادخل 

   هي الحقول اإللزامية الوحيدة * يرجى مالحظة أن الحقول المميزة بعالمة  ❖

 

 

 

 ارسال البيانات
اتفاقية المستخدم واضغط على   اقرأ لتتحول للون األخضر  

 

 ثم اضغط على 
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 تفعيل الحساب 
حسابك )تحقق من بريدك اإللكتروني( بالضغط على رابط التنشيط المرسل إلى البريد اإللكتروني    تفعيلفي هذه المرحلة ، تحتاج إلى 

 . الذي سجلت به 

 Spam or) ينتقل البريد اإللكتروني الذي يحتوي على رابط التنشيط إلى مجلدات البريد العشوائي أو البريد غير الهامالحظ أنه أحيانا 

Junk)، اذا كنت تستخدم  إلى مجلد المنتدياتأو(Gmail .) 

هذه الحالة باعتبار   يفحيث سيقوم النظام  ،إذا لم تتلق بريد التنشيط اإللكتروني الخاص بك ، فالرجاء عدم محاولة إنشاء حساب آخر

ب التنشيط اليدوي. يرجى إرسال الطلب من عنوان  بدالً من ذلك ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى مسؤول الكنيسة لطل  . امكرر   ك حساب

 : البريد اإللكتروني الذي استخدمته للتسجيل في النظام

 cccnet@unityapp.caلكنيسة السيدة العذراء واألنبا أثناسيوس  •

 Nativity nativity@unityapp.ca لكنيسة الميالد •

 spsa@unityapp.caلكنيسة أبوسيفين واألنبا انطونيوس   •

 smpk@unityapp.caلكنيسة مارمينا والبابا كيرلس  •

 Resurrection cor@unityapp.ca لكنيسة القيامة •

 7altars@unityapp.caلكنيسة السبع مذابح، دانيال النبي والثالثة فتية   •

ا على القيود التي تضعها كل كنيسة ، يمكنك الوصول إلى  بناءً . كل كنيسةفي  مختلفة حظة أنك لست بحاجة إلى إنشاء حسابات يرجى مال

   في الكنائس األخرى وحجزها. سيتم وصف ذلك الحقًا في هذا الدليل.  مواعيد الصلوات

 

 الموافقة على الحساب 
يتأكد من  حسابك ، وبيانات من  األدمن لموافقة على حسابك. سيتحقق لإشعاًرا )األدمن( حسابك ، سيتلقى مشرف الكنيسة  تفعيلبمجرد 

 . يوافق على حسابكعدم تكرار الحساب، ثم 

إذا قمت بالوصول إلى حسابك قبل الموافقة عليه من قبل المسؤول ، فسترى الرسالة التالية: 

 

  امكرر   ك حسابهذه الحالة باعتبار  ي فحيث سيقوم النظام  ،ساب آخرالرجاء عدم محاولة إنشاء ح

بمجرد الموافقة على حسابك، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تلقائية تؤكد الموافقة على حسابك، وإال فسيتواصل المسؤول معك بشأن أي  

 . في التسجيلمشكالت  

  

mailto:cccnet@unityapp.ca
mailto:nativity@unityapp.ca
mailto:spsa@unityapp.ca
mailto:smpk@unityapp.ca
mailto:cor@unityapp.ca
mailto:7altars@unityapp.ca
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 الدخول ألول مرة 
 ستحتاج إلى قراءة اتفاقية المستخدم وقبولها.عند تسجيل الدخول ألول مرة،  

 

 :لقراءة االتفاقية  Read and Acceptاضغط على 

 

 

 لقبول االتفاقية اضغط على  

 

  ولرفضها اضغط على 
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 Profile الشخصي إدارة ملف التعريف
  على  ضغط يمكنك الوصول إلى ملف التعريف الخاص بك عن طريق ال  View Myالقائمة الجانبية أو " يف

Profile :في المربع األزرق أسفل الصفحة الرئيسية " 

 

 

 

 تعديل البيانات الشخصية 
 لتعديل بياناتك الشخصية اضغط على  

للحفظ أو   اللغاء التعديالت اضغط على  

 

 Passwordتغيير كلمة المرور
لتغيير كلمة المرور الخاصة بك اضغط على   تغيير كلمة المرور.  لتظهر لك شاشة 

في شاشة تسجيل الدخول الرئيسية، وأدخل البريد   ”Forgot your password“ على  اضغطإذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك ، ف

وستتلقى بريًدا إلكترونيًا يحتوي على رابط إلعادة تعيين  على   ضغطاإللكتروني الذي استخدمته للتسجيل في النظام ، ثم ا

 خاصة بك. كلمة المرور ال 

 

 .تغييرها إرسال بريد إلكتروني إلى مسؤول الكنيسة إلعادة تعيين كلمة المرور أو أيضا يمكنك  طريقة بديلة: 
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 إضافة أفراد العائلة 
 

  اضغط على إلضافة أفراد العائلة إلى حسابك،  للوصول إلى قائمة إضافة أفراد العائلة. 

 

 إضافته. لديك خيارات: ب  تقومالعائلية للعضو الذي  العالقة حدد 

 Childابن/ابنة  •

 Spouseزوج/زوجة  •

 Parent / Relativeأب/أم/قريب   •

 Independent Child (18+)عام(  18ابن مستقل )فوق   •

 : الحظ أن

 .األخرى العائلية" وليس إلزاميًا لجميع العالقات Childتاريخ الميالد إلزامي فقط عند إضافة "  •

عملية  كذلك و ،إذا تم إدخال بريد إلكتروني تفعيليتعين على أي فرد من أفراد العائلة تمت إضافته حديثًا المرور عبر عملية ال •

 .الموافقة

 .إضافة بريد إلكتروني ليس إلزاميًا ألفراد العائلة الجدد  •

ائلة لديه عنوان بريد إلكتروني الحصول على معلومات تسجيل الدخول والحجز بنفسه وكذلك لغيره  يمكن ألي فرد من أفراد الع •

 من نفس العائلة. سيتم مناقشة هذا بالتفصيل الحقًا في هذا الدليل. 
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 إدارة بيانات العائلة
 بيانات أفراد عائلتك تظهر في ملفك الشخصي 

 

 

  اضغط على فرد معين من العائلة ، بيانات لعرض  بجوار اسم العضو. 

 

 

وتعديلها. هنا يمكنك إضافة بريد إلكتروني للعضو   بيانات الفرد لعرض  الزر   اضغط على العائلة ، فرد من  بياناتلتعديل 

 للحصول على معلومات تسجيل الدخول الخاصة به. 
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 إنشاء تسجيل دخول خاص ألحد أفراد العائلة 

اء معلومات تسجيل دخول ألحد أفراد العائلة إلى تمكين هذا الفرد من امتالك اسم مستخدم وكلمة مرور خاصين بتسجيل الدخول  يؤدي إنش

 .ويمكنه الحجز لنفسه و/أو لآلخرين في العائلة. يحتاج العضو إلى بريد إلكتروني صالح

 

افة بريد إلكتروني صالح لفرد العائلة كما هو موضح في الخطوات  إلنشاء معلومات تسجيل دخول ألحد أفراد العائلة ، ستحتاج إلى إض

 .السابقة

إرسال بريد إلكتروني  ب النظام  حتى يقوم الزر   اضغط علىبمجرد إضافة البريد اإللكتروني ،   اضغط  ، ثم 

 . وكلمة مرور إلى العضو  للتفعيل
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 الحجز 
 األساسية عرض صلوات الكنيسة 

 

على   الضغط المتاحة من خالل  صلواتيمكنك عرض ال See allعلى " ضغط القائمة الجانبية أو من خالل ال في 

Events :في المربع األحمر أسفل الصفحة الرئيسية " 

 

 

 

اذا كان هناك أماكن متبقية و صالةالمتبقية لكل  األماكن. يتم عرض األساسية المتاحة في كنيستك  الصلوات سيؤدي هذا إلى عرض جميع 

 سيظهر الزر  
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 عرض صلوات الكنائس األخرى 
 

أعلى صفحة األحداث     اضغط على في الكنائس األخرى المتاحة لك للحجز ،   الصلوات لعرض 

 .باالختيارات المختلفةالرئيسية وستظهر قائمة 

 .بها الصلوات لكنيسة التي تريد عرض ( واختر ااألساسية تك )حيث يظهر اسم كنيس ةالثاني  اضغط على القائمة 

 

 

 .المتاحة من الكنيسة التي اخترتهاؤدي هذا إلى عرض الصلوات سي 

 

 متاحة للحجز.  صالة ، فهذا يعني أن الكنيسة التي اخترتها ليس بها  صلواتإذا لم يتم عرض أي 
 

 صلوات لل   ات أخرىاختيار
يمكن استخدام الزر    حسب الفئة الصلوات المعروضة إلظهار  للصلوات لمزيد من التخصيص 

"category"   التي حجزت فيها صلواتأماكن متاحة فقط أو ال التي بها  صلواتأو ال . 
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 حجز الصلوات 
 

الزر   اضغط على، صالةلحجز  .اتريد حجزهالظاهر بجانب الصالة التي 

 .اقرأ اإلرشادات.  .COVID-19 إرشادات  ظهورسيؤدي ذلك إلى 

 ضغط على  لقبول االتفاقية، ا

 للرفض اضغط على 

 

الزر   اضغط على صالة.في حالة قبول االتفاقية، سيعرض النظام صفحة حجز ال  سيحضر الموجود بجانب كل فرد 

 الزر ضغط علىثم ا  العائلة،من أفراد 

 

زر  اضغط على وتعرض سياسة اإللغاء للحدث.  ، أفراد األسرة الذين سيحضرونأسماء على  للتأكيد شاشةعرض  ؤدي هذا إلى سي 

 األسرة. لتأكيد الحجز الخاص ب 
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  ىخر أ  صالةأيام أنه إذا تم حجزك في   10. على سبيل المثال ، تعني فترة االنتظار لمدة حجز قيود هذا ال  الصالةظهر لك صفحة حجز ست  

سبب التعارض.  ت ي ت ال صالة، فلن تتمكن من الحجز. سيعطيك النظام خطأ يوضح ال اتحاول حجزهي ت ال الصالة أيام قبل  10في غضون  

 ة. المتعارض صالة في الجدول أو إلغاء ال  ىخرأ  صالةيمكنك بعد ذلك البحث عن  
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 حجز العرض 
االختيار وعمل صفحة األحداث  في   الزر   يمكنك الوصول إلى الحجز الحالي الخاص بك عن طريق

 التالي

 

 

 في المربع األحمر في الصفحة الرئيسية   ”My Bookings“بالضغط على يمكنك الوصول إلى الحجز الحالي الخاص بك طريقة بديلة: 

 

 

 سيؤدي ذلك إلى عرض كل الصلوات المحجوزة لك أو ألفراد عائلتك اآلن
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 التحكم في الحجز 
  زر ضغط على ا ،(حالي  حجز   إلى  العائلة أفراد أحد  إضافة  أو  إلغاء ) حجز  لتعديل  تريد الذي بجانب الحجز الموجود 

 .تعديله
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 إضافة إلى حجز حالي 
  الزر اضغط على  ، الحالي  الحجز  إلى  العائلة أفراد  أحد إلضافة  تريد الذي  العائلة( أفرادأو  )  فرد بجوار  الموجود 

  ضغط على  ا  ثم ، إضافته  .للتأكيد

 

 

ضغط على  ا . للتو  أضفته  الذي  العضو  تعرض  شاشة  ستظهر للتأكيد.
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 الغاء حجز
   الصالة. حجز عند يظهر  الذي لإللغاء  النهائي  الموعد قبل إال  الحجز  إلغاء يمكنك  ال  أنه  مالحظة يرجى

  اضغط على الزر  حجز، إللغاء .له الحجز  إلغاء تريد الذي  العائلة  فرد بجوار  الموجود 

  اضغط على. والحدث  العائلة  فرد  تعرض  شاشة  ستظهر .لتأكيد االلغاء

 

 

 

 م. له الحجز  إلغاء في  ترغبالذين   األسرة أفراد  من فرد   لكل  أعاله  المذكورة  الخطوات  كرر


