
The Masjid will be 
opened 15 minutes 

before Jama’a 
prayer and will close 

immediately 
afterwards.                   

دقيقة  15سيفتح المسجد 
قبل صالة الجماعة 

وسيغلق بعد إنتهاء الصالة 
.فورا    

You MUST wear a 
face mask. Entry 

will not be 
permitted without 

one.  

.  يجب ارتداء كمامة الوجه
. بدونها لن يسمح بالدخول

  

There is no access 
to Wudu & Toilet 
facilities. Please 
ensure you have 

Wudu before 
attending the 

Masjid. 
أماكن الوضوء ودورات 

يرجى . المياه مغلقة
.  الوضوء في المنزل  

Due to restricted 
capacity, we advise 
that elderly 70+ or 
children under 12 

years NOT to attend 
congregational 

prayers. 
نظرا  للسعة المحدودة ال 

  70 فوق ُيسمح لكبار السن 
ا  أو النساء أو األطفال عام 

ا بأداء  12دون سن  عام 
.صالة الجماعة  

Do NOT come to the 
Masjid if you are 
unwell. We also 

advise that 
individuals with 

underlined health 
issues NOT to attend 

the Masjid. 

ال تأت إلى المسجد إذا كنت 
او تعاني من مشاكل  مريضا  

.صحية مؤكدة  

Bring your own 
shoe bags to place 

your shoes in & 
follow the 

instructions. 
قم بإحضار كيس األحذية 
الخاص بك لوضع حذائك 

.فيه واتبع التعليمات  

Bring your own 
prayer mat & 

perform prayers on 
the specified 

marked areas. 

إحضار سجادتك الخاصة 
بك والصالة على المكان 
المخصص في المسجد  
وعدم تركها في المسجد 

. بعد الصالة  

Sanitise your hands 
before entering & 

leaving the Masjid. 

عقم يديك قبل دخول 
.المسجد و مغادرته  

Avoid hand shaking 
& socialising on the 

Masjid premises. 

تجنب المصافحة 
.واإلختالط في المسجد  

Only 2 persons 
allowed in the lift 

at one time. 

ُيسمح لشخصين فقط 
وقت بركوب المصعد في 

.واحد  

Maintain distancing 
inside & outside 

the Masjid & avoid 
crowding at the 

Entrance & Exits. 

الحفاظ على اإلبتعاد داخل 
وخارج المسجد و تجنب 
اإلزدحام عند المدخل 

.والمخارج  

Abide by the social 
distance rule at all 

times which 
includes during the 

congregational 
prayer. 

اإللتزام بقاعدة التباعد 
اإلجتماعي في جميع 

األوقات بما في ذلك اثناء 
.الصالة  

There will be no 
access to books 

including the Holy 
Quran & other 

reading materials. 
Please bring your 
own Quran or use 

your phone. 
لن يكون هناك مواد 
للقراءة بما في ذلك 

يرجى احضار . المصاحف
المصحف الخاص بك او 

.إستخدام هاتفك  

Windows & Doors 
will remain open 

for ventilation 
purposes. 

ستبقى النوافذ واألبواب 
.مفتوحة لغرض التهوية  

All non 
congregational 
prayer must be 
performed at 

home, i.e. Sunnah, 
Nawafil etc. 

يجب اداء جميع 
الصلوات غير الجماعية 
في المنزل مثل السنن 

.والنوافل  

There is no access 
to drinking water 

dispensers. 

مبردات يمنع استخدام 
  .مياه الشرب

All Lessons, 
Programs, Lectures 

& Quran 
memorising circles 

are suspended 
until further 

notice. 

جميع الدروس والبرامج 
والمحاضرات و حلقات 
القرآن معلقة حتى إشعار 

.آخر  

Due to restricted 
capacity, there is a 

strict first come 
first Enter basis & 

online pre-
registering 
available.  

نظرا  للسعة المحدودة، 
اولوية الدخول لمن يأتي 
أوال  ويتوفر التسجيل 
.المسبق عبر اإلنترنت  

 

 

Halesowen Cultural Centre, Highfield Lane, 
Halesowen, B63 4SG 

0121 585 1261 / 07855019961 

Language Classes: 07312199227 

Community Support: 07312199028 

www.yca-halesowen.org.uk 

ycahalesowen 

www.yca-halesowen.org.uk/donate 


