
How to Create an Account for the NEW 
Liturgy Registration Site

1. Visit https://stmarkdc.church-services.org/ to get started

2. Click “Sign Up” to create your account

3. Fill in all of the requested information and then click “Create 
Account” [*on a phone, click on the year to modify the date of birth]

4. You will then need to check your e-mail to activate your 
account

Click 
“activate 
account”
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https://stmarkdc.church-services.org/
كيفية إنشاء الحساب الجديد الخاص بالحجز لحضور القداسات

١- أدخل علي الموقع التالي

٢- إضغط علي"Sign Up" لإنشاء الحساب كما هو موضح

٣- إملأ البيانات المطلوبة ثم إضغط علي "Create Account"  
[إذا كنت تستخدم الهاتف المحمول في التسجيل فإضغط علي السنة لتعديل تاريخ الميلاد]

٤- إنتظر إستلام رسالة بريد إليكتروني (إيميل) تحتوي علي رابط تفعيل الحساب ثم إضغط علي الرابط "Activate Account"

[ تأكد من البحث في صندوق الرسائل غير الهامه Spam او Junk عن الإيميل ]



5. You may now return to the site to login

6. If you have other members in your household, click on “My 
Profile”

Then, scroll down and click on “Add household member” and 
enter each member’s information

Be sure to click “save” for each member being added.
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Add Additional Household Members

إضافة أفراد الأسرة

٥- بإمكانك الآن الدخول علي حسابك بالضغط علي Login

٦- لإضافة فرد من أفراد أسرتك، إضغط علي "My Profile"

ثم إنزل إلي أسفل الصفحة وإضغط علي "Add Household " و قم بملئ البيانات اللازمه 

تأكد من الضغط علي "Save" لضمان حفظ البيانات المُسجلة



Confirm Your Phone Number

Under the “My Profile” tab, you will find an option to verify your 
phone number upon initial account setup. Click on “send code” 
to get a confirmation text to your phone. 

When you receive your text code, enter it in the box and click 
“verify.”

You have now successfully created your account and you are 
ready to begin registering for liturgies!
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تأكيد رقم هاتفك 

لتأكيد رقم هاتفك و تفعيل الخدمه، أدخل علي  "My Profile"  ثم "Send Code " و ستصلك رسالة تأكيد تحتوي علي مفتاح مكون من ٤ أرقام

أدخِل مفتاح الرساله فور إستلامها ثم إضغط "Verify"

لقد قمت بإنشاء حسابك الجديد بنجاح و الآن أنت مستعد للتسجيل لحضور القداسات


