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٢٣کال د اپریل  ٢٠٢٠ھامبورګ، د   

 
رمضان او ښوونځي د کورونا پیښو پھ جریان کې   

-(د شورا سره پھ ھمکارۍ  د اسالمي اتحاد شورا)د ھامبورګ    
 

د روژې پھ میاشت کې د تدریس مقررات  
پورې ادامھ لري. پدې موده کې، ھره ورځ د لمرختو څخھ مخکې تر لمرلویدو  ٢٣څخھ تر می  ٢۴د سږ کال رمضان روژه د اپریل 

د رخصتۍ قواعد وګورئ:  BSBپورې لھ خوړلو او څښلو څخھ ډډه کیږي. د ښوونځي د مقرراتو لپاره، د 
www.li.hamburg.de/bie  

 
جومات تھ تګ او روژه ماتی  

کې پھ فدرالي کچھ بحث  ٣٠د وبا لھ املھ، پھ مذھبي ځایونو کې راټولیدل منع دي. د عبادت ځایونو د بیا پرانستلو پھ اړه بھ د اپریل پھ 
وشي.  

ید وړاندې کوي.مذھبي ټولنې بھ پھ مشرانو جرګھ کې د وبا د خپریدو پر وړاندې د محافظت څرنګوالي ل  
د ناروغۍ پرمھال د انتان محافظت لپاره اوسني رسمي الرښوونې او وړاندیزونھ پھ ټولنھ کې روژه ماتي تھ ھم پلي کیږي (وګورئ: 

https://www.hamburg.de/faq-corona-freizeit.(  
 

کوم خلک د روژې څخھ معاف دی؟  
باید د زده کوونکو د روغتیا پاملرنھ وکړي.دا د ښوونځي ښوونکو د تعلیمي دندي یوه برخھ ده چې   

پھ ھامبورګ کې د اسالمي مذھبي ټولنې لخوا د وبا لھ املھ د روژې عمومي ځنډول نھ مالتړ کیږي، ځکھ چې د بلوغ لھ پیل راھیسې 
روژه ونھ  روژه د صحتمند خلکو لپاره جبري ده. ناروغان، ضعیف خلک، یا ھغھ خلک چې روغتیایی ستونزې لري ھڅول کیږي چې

نیسي او کلھ چې روغ شول بیا دې روژه ونیسي.  
 

د روژې پھ جریان کې ازموینې  
، د عامھ ښوونځیو سازمان برخې پھ توګھ، ھامبورګ کې د کورونا پیښو پھ جریان کې ترسره ESA ،MSA ،Abiturازموینې لکھ 

کیږي  
).https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs(وګورئ:   

چیرې ازموینې د ښوونځي زده کونکو لپاره فشار وګڼل شي او ویره ولري چې روژه بھ د دوی تمرکز باندې تاثیر وکړي، د کھ 
اسالمي مذھبي ټولنو لھ نظره روژه دې وځنډول شي او بیا دې قضاء راوړي.  

 
د روژې اختر او ښوونځی  

 ٢٠٢٠پورې دوام کوي. د دوشنبې ورځ د  ٢۶پیل او د می تر  ٢۴د کوچني اختر درې ورځې د روژې پھ پای کې د می د میاشتې پھ 
 BSBنیټھ د ټولګیو څخھ د رخصتۍ غوښتنھ باید د ښوونځي لخوا ومنل شي (د ھامبورګ عامھ رخصتي قانون یا  ٢۵کال د می 

.(www.li.hamburg.de/bieرخصتۍ مقررات وګورئ   


