
مرحبا    !
ضيفنا الكريم،

 أه� بك � م�كيور سيد� ، حيث نرغب � أن نقدم لك أفضل خدمة ممكنة خ�ل هذه ا�وقات غ� ا�سبوقة   . شكراجزي� ع سعة 
صدرك

نحن نتفهم الظروف ا¤ستثنائية التي �ر بها الجميع ونقدر تعاونك
تلعب الفنادق ع´ سيد� ، مثلنا ، دوراً أساسياً � هذا الجهد. نحن نعمل مع وزارة الصحة ونتبع نصائحها بشأن أفضل السبل ¤تخاذ التداب�

١٩-COVID مة فرقنا وضيوفنا. هذا يعني اتباع إجراءات صارمة �كافحة العدوى لك¸ سلسلة انتقال�لح½ية س
مع وضع ما سبق � ا¤عتبار ، بين½ نبدأ هذه الرحلة غ� ا�سبوقة معاً ، أردنا أن نقدم لك بعض التفاصيل ا¾ضافية.

 
 نقاط ا¤تصال الرئيسية:

نقر بأنه قد يكون لديك طلبات �جموعة من الخدمات طوال فÃة إقامتك. يرجى م�حظة جهات ا¤تصال التالية:
 

استقبال الفندق - الرجاء ا¤تصال بالرقم "٩" ، وسيتم الرد ع ا¤ستفسارات ع مدار الساعة طوال أيام ا�سبوع
ا�من - س�متك وأمنك أولوية. إذا كانت لديك أي مخاوف عاجلة / طارقة بخصوص س�متك أو أمنك ، ف�جى ا¤تصال بقوات Æطة

نيو ساوث ويلز ع الرقم .٠٠٠ �ي مخاوف أخرى ، يرجى ا¤تصال Ëكتب استقبال الفندق عن طريق ا¤تصال بالرقم "٩" 
 

إجراءات الطوارئ:
طوال فÃة إقامتك ، إذا كان هناك أي إنذارات طوارئ ،  ف�جى البقاء داخل غرفتك ( إذا كان ذلك آمناً ) وإنتظر ا�زيد من التعلي½ت ع´

PA بالفندق أو موظفي ا�من.
 

يتضمن هذا الحجز ا¤قامة، الفطور، الغداء والعشاء داخل الغرفة 
 

الوجبات اليومية - سيتم تقديم ث�ث وجبات ثابتة إÛ غرفتك يومياً مع ا�رطبات. مرافق صنع الشاي والقهوة متوفرة � غرفتك والحليب موفر
� ث�جة البار الصغ�. يرجى تقديم ا�شورة إذا كنت بحاجة إÛ شاي / قهوة / حليب إضا�.

يجب دفع جميع النفقات ا�خرى عند ا¤سته�ك. عند طلب أي خدمات إضافية ، يرجى تجهيز بطاقتك ا¾ئت½نية �عالجة الدفع ع´ الهاتف
 

رسوم الحجر الصحي:
ستصدر حكومة نيو ساوث ويلز فاتورة برسوم إقامتك � الحجر الصحي. إذا كنت ترغب � مزيد من ا�علومات حول رسوم الحجر الصحي 

للفندق،
يرجى زيارة :

www.revenue.nsw.gov.au/news-media-releases/covid-19-tax-relief-measures/quarantine-fee
quarantinefee@revenue.nsw.gov.au ستفسارات / ا¤ستفسارات ا�تعلقة برسوم الحجر الصحي ، يرجى ا¤تصال  ١٣٠٠ ٤٣٣ ٤٧٦ أو�ل
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متطلبات الزامية

ابق � غرفتك - يرجى تذكر أنه وفًقا ¾رشادات Æطة نيو ساوث ويلز وقوات الحدود ا�سÃالية ، من الëوري عدم مغادرة الغرفة خ�ل فÃة 

ا¾قامة.

قناع الوجه - يجب ارتداؤه عندما فتح باب غرفتك. وهذا يشمل أثناء جمع الطعام ، والتخلص من الق½مة ، ووضع الغسيل وأثناء و جميع 

التفاع�ت مع الفندق /الفريق الطبي / أفراد ا�من. من الجيد عدم ارتداء قناع أثناء وجودك داخل غرفتك والباب مغلق.

أبواب غرف الضيوف - يجب عدم ترك باب غرفتك مفتوًحا ع ا¤ط�ق، إ¤ إذا كنت تجمع العناé التي تم تسليمها إليك أو تضع الق½مة / 

البياضات � الخارج للتجميع. إذا كنت بحاجة إÛ التواصل مع شخص ما � غرفة أخرى ، ف�جى ا¤تصال Ëكتب ا¤ستقبال (٩) وسيتمكنون من 

تحويل مكا�تك أو تقديم تعلي½ت ا¤تصال.

الوصول إÛ الغرفة - من ا�هم ح½ية صحة ضيوفنا وفرقنا. نحن نتبع إرشادات الوكا¤ت الصحية ونتخذ التداب� ال�زمة لتقليل ا¤تصال والحد من 

الوصول إÛ غرف النز¤ء خ�ل فÃة الحجر الصحي. لتحقيق ذلك ، سيتم اتخاذ الخطوات التالية:

· سيتم توصيل جميع الوجبات داخل كيس وتركها خارج باب الغرفة ، وسيتم إع�مك عن طريق طرق الباب. يرجى ا¤نتظار لفÃة قص�ة بعد 
س½عك للطرق قبل فتح الباب ، للس½ح �وظفينا بالوقت ل�بتعاد.

· سيتم تزويد جميع أماكن تناول الطعام بالغرفة بأصناف �كن التخلص منها مرة واحدة
· بعد تناول الطعام ، يجب وضع جميع النفايات � كيس ب�ستيù مغلق بإحكام مع وضع كيس الوجبات الورقية بداخله (� كيس مزدوج) 

وتركه خارج باب الغرفة

 · أثناء ا¾قامات � الحجر الصحي ، لن يدخل موظفو الفندق غرف النز¤ء إ¤ � حالة الطوارئ. هذا يعني ، لúسف ، أننا غ� قادرين ع
تقديم خدمة التدب� ا�نزû (ولكن سيتم توف� بياضات جديدة بعد ا�سبوع ا�ول) وسيتم توف� جميع ا�ساعدة � الصيانة / استكشاف ا�خطاء 

وإص�حها ع´ الهاتف.

يرجى العلم بأننا فندق لغ� ا�دخنý. أي تدخý داخل الفندق سيÃتب عليه رسم قدره ٥٠٠.٠٠ دو¤ر



معلومات الفندق
عنوان الفندق ورقم ا¤تصال:

٨١٨-٨٢٠ جورج سÃيت ، ها�اركت ، نيو ساوث ويلز ، ٢٠٠٠
(٠٢) ٩٢١٧ ٦٦٦٦

الجدول اليومي:
• ا¾فطار من الساعة ٨ صباًحا حتى ٩:٣٠ صباًحا يوميًا

• الغداء من الساعة ١٢ ظهراً حتى ١:٣٠ ظهراً يومياً
• العشاء من الساعة ٦ مساًء حتى ٧:٣٠ مساًء يومياً

• جمع الق½مة يرجى وضع الق½مة خارج باب الغرفة: ١٠ صباًحا ، ٢ مساًء ، ٨ مساًء
• غسيل ا��بس (ا¤ثنý وا�ربعاء والجمعة) الساعة ٨:٠٠ صباًحا | يعاد � يوم الغسيل التاû بحلول الساعة ٦:٠٠ مساًء

(انظر الصفحة ٥ للحصول ع معلومات كاملة عن الغسيل)
• طلبات الفندق يرجى مسح رمز ا¤ستجابة ال¸يعة ا�وجود � الصفحة ٨ للطلب. التسليم متاح

(مثل الشاي / القهوة والشامبو وما إÛ ذلك) بý الساعة ٨:٠٠ صباًحا والساعة ٨:٠٠ مساًء يوميًا ، يُرجى ا¤نتظار ٣٠ دقيقة تقريبًا وقت التسليم

واي فاي:
يرجى تحديد شبكة "Mercure Guest Wireless" ، وانقر فوق "In House Guest" وأدخل رقم الغرفة و إس½لعائ�ت حسب الجواز.

̧عة أثناء إقامتك للعمل أو الÃفيه ،  ̧عة ا�ساسية - إذا كنت بحاجة إÛ إنÃنت عاû ال يرجى العلم ، أننا قادرون فقط ع توف� اتصال Wi-Fi أسا} بال
فإننا نوصيك ب\اء هذه الخدمة خارجيًا.

تفضي�ت الطعام وتعدي�ت القاæة:
 ýم فريقنا إذا كان لديك أي حساسية تجاه الطعام أو عدم تحمله أو متطلبات دينية وسنكون سعداء لتأم�صحتك وعافيتك هي أولويتنا القصوى ، يرجى إع

توصيل وجباتك. لúسف ، ¤ �كننا تلبية أي تفضي�ت أو تعدي�ت أخرى ع القاæة ا�حددة.

ماء:
يوفر الفندق حصة ترحيبية من ا�ياه ا�عبأة � غرفتك فقط ؛ تتوفر مياه معبأة إضافية لل\اء من قاæة الث�جة الصغ�ة (امسح رمز ا¤ستجابة ال¸يعة � 

الصفحة ٨) با¾ضافة إÛ ا�رطبات والوجبات الخفيفة ا�خرى.
̀ها أمانًا � العا_ ؛ إنها تأ^ من مياه ا�مطار ا�خزنة � ا�نطقة وتحيط بها ا�دغال ا�صلية البكر غ� ا�لوثة.  تعت´ مياه ال\ب � سيد� من أنظف ا�ياه وأك

يتم تصفيتها بنسبة ١٠٠٪ للتأكد من أنها آمنة لل\ب مباÆة من الحنفية.
ا�رطبات وا�واد الغذائية ا¾ضافية:

لدينا مجموعة كاملة من الوجبات الخفيفة وا�رطبات ا�تاحة لك لطلبها ع´ خدمة ا�يني بار. للطلب ، ما عليك سوى مسح رمز ا¤ستجابة ال¸يعة ا�وجود � 
الصفحة ٨ من هذه الرسالة (أو قم بزيارة mercuresydney.orderup.com.au) واتبع التعلي½ت. اتصل Ëكتب ا¤ستقبال ع الرقم "٩" إذا احتجت إÛ أي 

مساعدة. يرجى م�حظة أننا غ� قادرين ع توصيل أي طلبات خ�ل أوقات تقديم الوجبات.

البياضات:
سيتم تسليم بياضات أّ=ة جديدة (م�ءات ال¸ير وا�ناشف) إليك � ا�سبوع الثا� من إقامتك. سنتواصل معك لÃتيب التسليم / ا¤ست�م - عند إعادة 

البياضات ا�تسخة ، يرجى التأكد من وضعها داخل الكيس الب�ستيù ا�توفر وإغ�قه بعقدة قبل وضعها خارج باب منزلك
جمع الق½مة:

سيتم جمع الق½مة ث�ث مرات � اليوم ، من الساعة ١٠ صباًحا و ٢ ظهرًا و ٨ مساًء. يجب غلق الق½مة بإحكام داخل كيس ب�ستيù ووضعها خارج باب 
الغرفة � ا�وقات ا�حددة ، من فضلك ¤ تضع الق½مة � أي وقت آخر.

ا�كا�ات الهاتفية وا�ف�م:
يرجى م�حظة أنه سيتم محاسبتك إذا أجريت أي مكا�ات خارجية من هاتف الغرفة أو إذا قمت بالوصول إÛ اختيارات ا�ف�م ع تلفزيون .

• الهواتف ا�حمولة ا�سÃالية وا�كا�ات بý الو¤يات هي ١٫٥٠ دو¤ر - ٣٫٤٥ دو¤ر للدقيقة (حسب ا�وقع / النوع)
• تبلغ تكلفة ا�كا�ات الدولية ٤ دو¤رات أمريكية للدقيقة با¾ضافة إÛ رسوم ا¤تصال (�كن أن تزيد عن ١٠ دو¤رات أمريكية � الدقيقة حسب ا�وقع / 

النوع)
• حزم ا�ف�م وا�ف�م تÃاوح قيمتها بý ١٥٫٩٥ دو¤ًرا و ٣٤٫٩٥ دو¤ًرا لكل منها (راجع ا�طالبات ع الشاشة للحصول ع مزيد من ا�علومات)

• ا�كا�ات ا�حلية هي ١٫١٠ دو¤ر لكل اتصال (الخطوط ا�رضية � سيد� فقط)



مشاكل الغرفة:
� بعض ا�حيان �كن أن تحدث أشياء خارجة عن سيطرتنا بشكل خاطئ داخل غرفتك - إذا واجهت أي مشاكل مع غرفتك أثناء إقامتك ، 

يرجى ا¤تصال Ëكتب ا¤ستقبال عن طريق ا¤تصال بالرقم "٩". سنبذل قصارى جهدنا لحل مشكلتك ع´ الهاتف ، ولكن إذا تطلب ا�مر 
نقل غرفة ، ف�جى التح* بالص´ حيث ¤ �كن ا�وافقة ع النقل إ¤ من قبل مركز عمليات ال\طة وقد يستغرق ذلك بعض الوقت.

يرجى م�حظة - لن تتم ا�وافقة ع طلبات نقل الغرف ع أساس تفضي�ت الغرفة (ع سبيل ا�ثال ، طلبات غرفة أك´ وما إÛ ذلك).

ملكية ضائعة:
خدمة ا�فقودات غ� متوفرة خ�ل فÃة الحجر الصحي. قبل مغادرة الغرفة � يوم ا�غادرة ، يرجى التحقق بدقة من جميع متعلقاتك. 

Ëجرد مغادرتك ، سيتم التخلص من أي عن$ متبق � الغرفة كجزء من عملية تطه� الغرفة (¤ �كن ا¤حتفاظ بأي &ء أو إرجاعه بعد 
تسجيل ا�غادرة).

غسيل م�بس:

يتوفر

 التجميع وا�عالجة

إست½رة الغسيل

أكياس غسيل بسعر ٣٥ دو¤ًرا للكيس ا�كون من ١٠ عناé (يدفعها الضيف عند ا¤سته�ك). سعر
سيتم جمع / معالجة الغسيل ا�توفر أيام ا¤ثنý وا�ربعاء والجمعة.

يرجى ا¤تصال بالرقم ٩ للحصول ع كيس ب�ستيù أحمر وحافظة غسيل لغسيل ا��بس
- امú جدول الغسيل مع إدراج عدد كل نوع من ا��بس (¤ تضع الجدول داخل الكيس)

- ضع ما يصل إÛ ١٠ قطعة م�بس � الكيس الب�ستيù ا�حمر ا�زود
- سيتم قبول ١٠ قطع م�بس كحد أق# لكل حقيبة - إذا كان هناك أك` من ١٠ قطع بالداخل ، فسيتم 

 ٢x سبيل ا�ثال - بالنسبة لـ ١١ قطعة ، سيتم تحصيل تطبيق رسوم إضافية كاملة ع الحقائب (ع
الحقائب الكاملة = ٧٠ دو¤ًرا)

 / ýجرد أن تكون حقيبتك وجدولتك جاهزة ، يرجى وضعها خارج غرفتك قبل الساعة ٨ صباًحا (ا¤ثنË -
ا�ربعاء / الجمعة فقط) وا¤تصال Ëكتب ا¤ستقبال ع الرقم "٩" لÃتيب ا¤ست�م

- سيتم إرجاع الغسيل � "يوم الغسيل" التاû بحلول الساعة ٦ مساًء (ع سبيل ا�ثال ، إذا أرسلت 
الغسيل بحلول الساعة ٨ صباًحا يوم ا�ربعاء ، فسيتم إعادتها بحلول الساعة ٦ مساًء يوم الجمعة).

 يرجى ملء إست½رة الغسيل ا�توفر وتركها مع الكيس. ¤ تضع ا¤ست½رة داخل الكيس ، أو لن 
نتمكن من غسل العناé. يرجى م�حظة أنه تم توجيه موظفي الفندق بعدم فتح ا�كياس ولن 

يتمكنوا من اسÃداد الورق أو غسل ا��بس - سيتم إرجاع الحقيبة إليك غ� مغسولة.

Æوط الغسيل

سيتم تجفيف ا��بس القابلة للطي وطويها - ¤ يتوفر الù أو التعليق. طي

سيتم غسل جميع قطع ا��بس � دورة ساخنة لض½ن إزالة التلوث.
وفًقا لذلك ، ¤ يتحمل الفندق ا�سؤولية عن أي Jر من أي نوع ، Ëا � ذلك ع سبيل ا�ثال ¤ 

الح$ أو ا¤نك½ش أو ونقل الصبغة.
لسوء الحظ ، ¤ يوجد خيار للتنظيف الجاف أو الغسيل الرقيق.



الخروج من الفندق:
 Ûوقت هبوط رحلتك � مطار سيد� (وليس وقت وصولك إ ستنتهي فÃة الحجر الصحي بعد ١٤ ليلة � الفندق ، وسيعتمد وقت تسجيل ا�غادرة ع

الفندق).
لتأكيد إXامك للحجر الصحي وإصدار أوراق ا�غادرة الخاصة بك ، سيقوم فريق ا¾عادة بزيارتك بعد ظهر يومك الثالث ع\. � وقت ¤حق من هذا اليوم ، 

ûسيتصل بك الفندق للحجز � ا�وعد ا�حدد لتسجيل الخروج لليوم التا

-  إذا كان وقت هبوط الطائرة بý ٠٠:٠١ صباًحا و ١١:٥٩ صباًحا - وقت تسجيل ا�غادرة بý الساعة ٤:٠٠ صباًحا حتى ١٠:٠٠ صباًحا
- إذا كان وقت هبوط الطائرة بý الساعة ١٢:٠١ مساًء و ١١:٥٩ مساًء - وقت تسجيل ا�غادرة بý الساعة ٤:٠٠ مساًء وحتى الساعة ٦:٠٠ مساًء

يرجى م�حظة أنه يجب عليك ا�غادرة خ�ل الفÃة الزمنية ا�خصصة لك ، و¤ �كن تسجيل الخروج ا�بكر أو ا�تأخر.

التخزين والتجميع:
يرجى العلم - طوال فÃة إقامتك وبعد مغادرتك ، ¤ �كن إزالة أي عناé من غرفتك أو تخزينها أو التقاطها. هذا يعني أننا غ� قادرين أيًضا ع تخزين 

أمتعتك عند الخروج أو ا¤حتفاظ بأي عناé ليتم جمعها � وقت ¤حق.
عمليات التسليم والطلبات الخارجية

يرجى العلم ، أنه خ�ل فÃات الوصول وا�غادرة (أثناء تسجيل وصول الضيوف اYخرين أو تسجيل خروجهم من قبل ال\طة � الردهة) ¤ يُسمح لنا بتسليم 
أي طلبات خارجية. قد يكون هناك تأخ� � است�م الطلبات الخاصة بك إذا وصلت خ�ل هذا الوقت. هذا جزء من تداب� مكافحة العدوى ا�عمول بها 

لض½ن صحتك وس�متك من خ�ل تجنب أي تلوث محتمل من ا�سافرين اYخرين.

خدمات توصيل البقالة وا�طاعم:
إذا اخÃت طلب أي بقالة أو وجبات خارجية أثناء إقامتك ، ف�جى التأكد من وصولها قبل الساعة ٩:٠٠ مساًء.

سيستلم الفندق الطلبات الخاصة بك وسيقوم بتسليمها إÛ غرفتك. يرجى م�حظة أنه سيتم فحص جميع عمليات التسليم بحثًا عن أي عناé غ� مسموح 
بها (مدرجة أدناه) ولض½ن ا¤متثال لحدود الكحول اليومية أدناه.

يرجى التأكد من إدراج اسمك الكامل ورقم غرفتك � طلبك لض½ن قدرتنا ع توصيل أغراضك.

بعض الخيارات ا�تاحة لطلب البقالة:

• Woolworths أولوية الطلب ع´ ا¾نÃنت
https://www.woolworths.com.au/shop/discover/priorityassistance؟icmpid=sm:online-shopping:priority-assistance

Coles Priority Online خدمة •
https://shop.coles.com.au/a/murwillimbah/content/coles-online-access-form؟cid=wsm

الكحول:
يُسمح بتوصيل الكحول وسيقت$ ع زجاجة واحدة من النبيذ أو ٦ ب�ة أو ٢٠٠ مل من ا�\وبات الروحية لكل شخص � اليوم. يشمل هذا ا¾ج½û أي 

نوع من ا�\وبات الكحولية يتم طلبها ع´ ا�يني بار بالفندق با¾ضافة إÛ التوصي�ت الخارجية.
سيتم تخزين أي فائض � ا�\وبات الكحولية ا�طلوبة من قبل الفندق للتسليم � يوم ¤حق أو ا¤ست�م عند تسجيل ا�غادرة ، يرجى ا¤تصال Ëكتب 

ا¤ستقبال ع الرقم "٩" للحصول ع ا�\وبات الكحولية ا�خزنة � الوقت الذي يناسبك (متاح مرة واحدة يوميًا فقط)
العناé غ� ا�سموح بها:

السجائر:
نظرًا �ننا فندق خاٍل Xاًما من التدخý ، فلن يتم توصيل السجائر إÛ غرفتك أثناء إقامتك. سيتم تخزين أي سجائر تطلبها من أجلك وستكون متاحة ل�ست�م 

عند مغادرتك.

أي &ء به لهب / عن$ تسخý / خطر الحريق
وهذا يشمل الشموع وأعواد الثقاب والو¤عات وا�حمصات وألواح التسخý ومكابس الساندويتش وما إÛ ذلك لض½ن الس�مة من الحرائق لجميع الضيوف 

وأعضاء الفريق. سيتم فحص جميع عمليات التسليم لهذه العناé ، وسيتم تخزينها لك وتكون متاحة ل�ست�م عند مغادرتك.



البخاخات ومرطبات الجو وا�راوح:
Xشيا مع ا�بادئ التوجيهية الصادرة عن لجنة التميز ال¸يري (CEC) ؛ ¤ يُسمح باستخدام البخاخات ومرطبات الجو وا�راوح داخل غرف الحجر الصحي 

بالفندق. يهدف هذا إÛ تقليل ا�خاطر ا�حتملة للتسبب � انتقال الف�وس ع´ الهواء. إذا كانت لديك أية مخاوف صحية بخصوص هذه السياسة ، 
ف�جى التحدث مع فريق التمريض للحصول ع مزيد من ا�علومات

بعض ا¤قÃاحات ¾بقائك مشغو¤ً أثناء إقامتك
تقويم ا�نشطة:

يرجى مسح رمز ا¤ستجابة ال¸يعة � حقيبة الÃحيب الخاصة بك أو استخدام عنوان URL أدناه للتحقق من تقويم أنشطتنا للتعرف ع ا�شياء القادمة 
التي يجب القيام بها وا�واقع ا¾لكÃونية والتطبيقات ا�قÃحة لجعل إقامتك أك` راحة.

mercuresydney.com.au/welcome-quarantinies
تطبيقات الصحف:

 "Google و "أخبار iPhone ستخدمي� "Apple الخاصة بالفندق ، قد تفكر � تنزيل تطبيقات ا�خبار ا�جانية مثل "أخبار wi-z أثناء اتصالك بشبكة
�ستخدمي Android ، للحصول ع وصول مجا� إÛ ا�خبار وا�ج�ت اليوم. Apple News هي أسهل طريقة للبقاء ع اط�ع دائم با�خبار 

وا�علومات ا�ك` أهمية ، مع تجربة قراءة سلسة ع´ جميع أجهزتك. أخبار Google هو تطبيق لتجميع ا�خبار طورته Google. يقدم تدفًقا مستمرًا 
وقابل للتخصيص من ا�قا¤ت ا�نظمة من آ¤ف الناÆين وا�ج�ت.

انعكاس الشاشة لعرض ا�حتوى ع تلفزيون غرفتك:
.Apple يرجى العلم أن هذه ا�يزة ¤ تبدو متوافقة مع منتجات •

• عادًة ما تكون أسهل طريقة لعكس جهازك هي تنزيل تطبيق انعكاس الشاشة (ع سبيل ا�ثال ، "Castto" هو أحد التطبيقات التي شهدنا نجاحها هنا 
سابًقا)

• ع شاشة التلفزيون الرئيسية ، حدد "انعكاس"
• انقر فوق "بدء انعكاس الشاشة"

• سيتم عرض اسم التلفزيون
• ع جهازك (� التطبيق ا�فضل لديك) حدد اسم التلفزيون وسيكتمل ا¤تصال

HDMI لعرض ا�حتوى ع تلفزيون غرفتك:
• يرجى تحديد موقع منافذ HDMI الشاغرة ع الجانب ا�ي¸ من التلفزيون (HDMI ٢ و ٣)

• قم بتشغيل الجهاز الذي تخطط ل�تصال به
• قم بتوصيل كابل HDMI بالجهاز والتلفزيون

• من الشاشة الرئيسية ع التلفزيون ، حدد "مصادر"
• حدد ا�نفذ ا�تصل (HDMI ٢ أو ٣)

• اضبط دقة الشاشة ع جهازك إذا لزم ا�مر لض½ن م�ءمة شاشة التلفزيون
mercuresydney.orderup.com.au - نتÃللبيع � متجرنا ع´ ا¾ن HDMI ت�تتوفر كب *

ابق نشطًا:
 هناك الكث� من محتويات الت½رين ا�جانية ع Youtube والتي �كنك استخدامها للحفاظ ع نشاط عقلك وجسمك أثناء إقامتك ، يرجى ا¤ط�ع ع

بعض ا¤قÃاحات أدناه.
سجادات وكتل اليوجا وكرات التمرين وأÆطة ا�قاومة وا�وزان الصغ�ة متاحة للبيع ع´ ا�تجر ا¾لكÃو� ؛

mercuresydney.orderup.com.au
لقد قمنا أيًضا بطباعة بعض ا�فكار لك حول Xارين ¤ تتطلب أي معدات (� نهاية هذه الرسالة)

اليوجا والتأمل:
Adriene اليوغا مع @

@ كور باور يوجا
التدريبات:

بوب شوغر فيتنس
HIIT ا�جموعة

ماد فيت
مرة أخرى ، نتفهم أن هذا وقت م*ء بالتحديات ونحن جميًعا هنا �ساعدتك بأفضل ما نستطيع. نأمل أن تستمتع بوسائل الراحة � غرفتك وأن تظل 

بصحة جيدة وآمنة.

أحر التمنيات،
فريق م�كيور سيد�
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