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٢٠٢٠آوریل  ٢٣ھامبورگ،   

 
ماه رمضان و مدارس در زمان وقایع کرونا  

-(با ھمکاری شورا  شورای انجمنھای اسالمی ھامبورگ)   
 

مقررات تدریسی در طول ماه روزه  
ماه می ادامھ خواھد داشت. در طول این مدت روزانھ قبل از طلوع خورشید تا غروب  ٢٣آوریل تا  ٢۴سال از روزه ماه رمضان ام

بھ لینک زیر مراجعھ  BSBشود. در مورد مقررات مربوط بھ مدرسھ، بھ مقررات تعطیالت  خورشید از خوردن و نوشیدن اجتناب می
www.li.hamburg.de/bieکنید:   

 
ر روزهرفتن بھ مسجد و افطا  

آوریل  ٣٠بھ دلیل بیماری ھمھ گیر، تجمعات در اماکن مذھبی ممنوع است. موضوع بازگشایی عبادتگاه ھا در سطح فدرال بھ تاریخ 
مورد بحث قرار خواھد گرفت.  

.دھند جوامع مذھبی مفاھیمی را در مورد چگونگی رعایت معیارھای محافظت در برابر شیوع ھمھ گیری در مجلس سنا ارائھ می  
ھا و مقررات رسمی فعلی در طول ھمھ گیری برای محافظت در برابر عفونت نیز برای افطار روزه در یک جامعھ اعمال  توصیھ
مراجعھ کنید). https://www.hamburg.de/faq-corona-freizeitشود (بھ  می  

 
چھ کسانی از روزه معاف استند؟  

کھ باید امور بھداشتی دانش آموزان را رعایت کنند.این یک بخشی از مأموریت آموزشی معلمان مدارس است   
شود، زیرا بھ  تعلیق عمومی روزه گرفتن ماه رمضان بھ دلیل بیماری ھمھ گیر توسط مجامع مذھبی اسالمی در ھامبورگ پشتیبانی نمی

کالت بھداشتی دارند تشویق ھر حال روزه گرفتن برای افراد سالم از شروع بلوغ جنسی اجباری است. بیمار، ضعیف یا افرادی کھ مش
کھ دوباره سالم شدند، روزه بگیرند.  شوند روزه نگیرند و زمانی می  

 
امتحانات در ماه رمضان  

بھ عنوان بخشی از سازمان مدارس عمومی نیز مطابق برنامھ ریزی در ھامبورگ در ھنگام  ESA ،MSA ،Abiturامتحاناتی مانند 
/ مراجعھ کنید).https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqsک یابند (بھ لین وقایع کرونا تدویر می  

اگر امتحانات برای دانش آموزان مدارس استرس زا تلقی شود و آنھا ھراس داشتھ باشند کھ روزه بر اندازه تمرکز آنھا تأثیر میگذارد، 
قضاء آورد. توان از منظر جوامع دینی اسالمی بھ حالت تعلیق درآورد و بعداً  روزه را می  

 
عید رمضان و مدرسھ  

یابد. درخواست مرخصی از دروِس روز  ماه می ادامھ می ٢۶ماه می آغاز و تا  ٢۴سھ روز عید رمضان در پایان ماه رمضان از 
بھ آدرس  BSBباید توسط مدرسھ پذیرفتھ شود (بھ قانون تعطیالت عمومی ھامبورگ یا مقررات تعطیالت  ٢٠٢٠می  ٢۵دوشنبھ 

www.li.hamburg.de/bie .(مراجعھ کنید  


