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2020أبریل  23ھامبورغ،   

 
رمضان والمدرسة في أزمة كورونا  

-(بالتعاون مع شورى  مجلس الجماعات اإلسالمیة في ھامبورغ)   
 

مدة شھر الصیام واللوائح المدرسیة  
أیار. في ھذه الفترة ال یجوز األكل وال الیشرب ابتداء بالفجر حتى غروب \مایو 23نیسان إلى \أبریل 24یمتد شھر رمضان ھذا العام من 

.www.li.hamburg.de/bieعلى:  BSBالشمس. لالطالع على اللوائح المدرسیة بھذا الخصوص، راجع: لوائح أیام العطلة   
 

اإلفطار والتواجد في المساجد  
بسبب جائحة فیروس كورونا تحظر التجمعات في المواقع الدینیة. ستتم مناقشة إعادة فتح أماكن العبادة على المستوى الفیدرالي بتاریخ 

أبریل. 30  
ضد انتشار الجائحة.ستقدم الجماعات الدینیة مشاریعھا لمجلس الشیوخ في ھامبورغ حول كیفیة تلبیة معاییر الحمایة   

تنطبق التوصیات واللوائح الرسمیة الحالیة للحمایة من العدوى خالل ھذه الجائحة كذلك على اإلفطار الجماعي (راجع: 
https://www.hamburg.de/faq-corona-freizeit.(  

 
من ھم المعفون من الصیام؟  

لمعلمي المدارس.إن حمایة سالمة التالمیذ الصحیة جزء من المھمة التعلیمیة   
الجماعات اإلسالمیة في ھامبورغ ال تدعم فكرة عدم الصیام بسبب الجائحة خالل شھر رمضان، ألن الصیام، على كل حال، إلزامي فقط 

عون على عدم الصیام  ا واألشخاص الذین یعانون من مشاكل صحیة مشجَّ لألشخاص األصحاء من البالغین. المرضى والضعفاء صحّیً
شفائھم. وقضائھ بعد  

 
الصیام واالمتحانات  

في ھامبورغ كجزء من النظام المدرسي العام بالطریقة المشروعة خالل أزمة  Abitur، وESA، MSAیتم إجراء امتحانات مثل 
فیروس كورونا (راجع:  

https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs).  
من أن یضر الصیام بقدرتھم على التركیز، یجوز لھم، حسب رأي الجماعات في حالة اعتبار التالمیذ االمتحانات مرھقة وخوفھم 

اإلسالمیة، عدم الصیام وقضاؤه فیما بعد.  
 

عید الفطر والمدرسة  
أیار. یجب على المدارس قبول طلب التالمیذ \مایو 26أیار ویستمر ثالثة أیام حتى \مایو 24یبدأ عید الفطر في نھایة رمضان بتاریخ 

على:  BSB(راجع: قانون ھامبورغ ألیام العطلة أو لوائح أیام العطلة  2020أیار \مایو 25الحضور في الصف یوم االثنین باإلعفاء من 
www.li.hamburg.de/bie.(  


