
 سیاساتنا
. الدولى صالة في أمھات بسیاسات تلتزم أن مسئولة مجموعة كل

 .إختیاریة لیست السیاسات ھذه
 

 حق لھا/لھ یكون لن صالة في أمھات سیاسات أو إیمان ببیان تلتزم ال مجموعة أو فرد أى .1
 ب�أى) Moms in Prayer( تمثی�ل أو ،)Moms in Prayer( عالم�ة أو إس�م إس�تخدام

 . طریقة
ً  صالة عفي أمھات .2  المش�اركة. الس�بب أھمی�ة ع�ن النظ�ر بغض لوبى مجموعة لیست دولیا

 أى تح�ت. فردی�ة أُسس على فقط یُفعل أن یجت خارجیة إجتماعیة أو سیاسیة مواضیع فى
 بمواض��یع إتص��ال عل��ى) Moms in Prayer( إس��م یس��تخدم أال الظ��روف م��ن ظ��رف

 .خارجیة
 .السریة أشد فى تقام أن یجب الصالة طلبات كل لذلك، للخدمة، اإلستقامة تجلب السریة .3
 نح�ن. العام�ة الم�دارس أح�رام ف�ى إجتماع�اتھم تق�یم أال یج�ب صالة في أمھات مجموعات .4

 . المدارس فى لیس و المدارس أجل من نصلى
 طلب�ات ص�نادیق یض�عوا أو ص�الة طلب�ات یلتمس�وا أال یج�ب ص�الة في أمھات مجموعات .5

 .عامة لمدرسة مبنى أو فى صالة
 .جدیدات عضویات لیلتمسوا العامة المدارس یستخدموا أال یجب صالة في أمھات .6
 عالم�ة اإلس�م ھ�ذا. ممن�وع ال�دولى ص�الة ف�ي أمھات شعار أو إلسم مسموح غیر إستخدام .7

 مكت�وب و واض�ح تص�ریح إلى یحتاج إستخدامھ و)Moms in Prayer( ، لخدمة مسجلة
 .دولى صالة في أمھات من

 م�ن ظ�رف أى تح�ت. فق�ط صالة في أمھات إلستخدام ھي) Moms in Prayer( قائمات .8
 مؤسس�ة منظم�ة، ف�رد، أى م�ع یش�اركوا أو إل�ى یقرضوا أو یُستخدموا، أال یجت الظروف
 .خارجیة مجموعة أو تجاریة،

 ).Moms in Prayer( مواد أى فى أو داخل توضع أال یجب شكل بأى إعالنات .9
 تجن�بِ  ،)Moms in Prayer( س�اعة خ�الل واح�د إتف�اق ف�ى حواری�ة بص�الة للسماح .10

 م�ن الت�ى التأملی�ة، الصلوات إستخدام أو الُمسبحة، صالة أو عالى، بصوت باأللسنة التكلم
 أو المتاھ�ات، ص�لوات أو الف�رد، نف�س تفریغ یُشجع الذى الصامت، التعبد تتضمن الممكن

 .التمركز صلوات و ،)بتكرار واحدة بكلمة الصالة( التنفس صلوات
 ح�وار أى ف�ى ال و المجموع�ات فى النمیمة یشجعوا ال إتصال على أمھات مجموعات .11

 .الخطیر الطابع ذات
 .فقط للنساء مصممة الدولیة إتصال على أمھات مجموعات .12


