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ھﺎﻣﺑورگ ٢٣ ،آورﯾل ٢٠٢٠

ﻣﺎه رﻣﺿﺎن و ﻣدارس در زﻣﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﮐروﻧﺎ
)ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺷورا ﺷورای اﻧﺟﻣﻧﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ھﺎﻣﺑورگ(
ﻣﻘررات ﺗدرﯾﺳﯽ در طول ﻣﺎه روزه
روزه ﻣﺎه رﻣﺿﺎن اﻣﺳﺎل از  ٢۴آورﯾل ﺗﺎ  ٢٣ﻣﺎه ﻣﯽ اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت .در طول اﯾن ﻣدت روزاﻧﮫ ﻗﺑل از طﻠوع ﺧورﺷﯾد ﺗﺎ ﻏروب
ﺧورﺷﯾد از ﺧوردن و ﻧوﺷﯾدن اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯽﺷود .در ﻣورد ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ،ﺑﮫ ﻣﻘررات ﺗﻌطﯾﻼت  BSBﺑﮫ ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾدwww.li.hamburg.de/bie :
رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﺳﺟد و اﻓطﺎر روزه
ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫ ﮔﯾر ،ﺗﺟﻣﻌﺎت در اﻣﺎﮐن ﻣذھﺑﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﻣوﺿوع ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻋﺑﺎدﺗﮕﺎه ھﺎ در ﺳطﺢ ﻓدرال ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠آورﯾل
ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
ﺟواﻣﻊ ﻣذھﺑﯽ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ را در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﻋﺎﯾت ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺷﯾوع ھﻣﮫ ﮔﯾری در ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد.
ﺗوﺻﯾﮫھﺎ و ﻣﻘررات رﺳﻣﯽ ﻓﻌﻠﯽ در طول ھﻣﮫ ﮔﯾری ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻧﯾز ﺑرای اﻓطﺎر روزه در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻋﻣﺎل
ﻣﯽﺷود )ﺑﮫ  https://www.hamburg.de/faq-corona-freizeitﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.
ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ از روزه ﻣﻌﺎف اﺳﺗﻧد؟
اﯾن ﯾﮏ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺄﻣورﯾت آﻣوزﺷﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻣدارس اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻣور ﺑﮭداﺷﺗﯽ داﻧش آﻣوزان را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻣوﻣﯽ روزه ﮔرﻓﺗن ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫ ﮔﯾر ﺗوﺳط ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻣذھﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ھﺎﻣﺑورگ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽﺷود ،زﯾرا ﺑﮫ
ھر ﺣﺎل روزه ﮔرﻓﺗن ﺑرای اﻓراد ﺳﺎﻟم از ﺷروع ﺑﻠوغ ﺟﻧﺳﯽ اﺟﺑﺎری اﺳت .ﺑﯾﻣﺎر ،ﺿﻌﯾف ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ دارﻧد ﺗﺷوﯾق
ﻣﯽﺷوﻧد روزه ﻧﮕﯾرﻧد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺳﺎﻟم ﺷدﻧد ،روزه ﺑﮕﯾرﻧد.
اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن
اﻣﺗﺣﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد  ESA ،MSA ،Abiturﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدارس ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﯾز ﻣطﺎﺑق ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی در ھﺎﻣﺑورگ در ھﻧﮕﺎم
وﻗﺎﯾﻊ ﮐروﻧﺎ ﺗدوﯾر ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد )ﺑﮫ ﻟﯾﻧﮏ  /https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqsﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.
اﮔر اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺑرای داﻧش آﻣوزان ﻣدارس اﺳﺗرس زا ﺗﻠﻘﯽ ﺷود و آﻧﮭﺎ ھراس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ روزه ﺑر اﻧدازه ﺗﻣرﮐز آﻧﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯾﮕذارد،
روزه را ﻣﯽﺗوان از ﻣﻧظر ﺟواﻣﻊ دﯾﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾق درآورد و ﺑﻌداً ﻗﺿﺎء آورد.
ﻋﯾد رﻣﺿﺎن و ﻣدرﺳﮫ
دروس روز
ﺳﮫ روز ﻋﯾد رﻣﺿﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه رﻣﺿﺎن از  ٢۴ﻣﺎه ﻣﯽ آﻏﺎز و ﺗﺎ  ٢۶ﻣﺎه ﻣﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد .درﺧواﺳت ﻣرﺧﺻﯽ از
ِ
دوﺷﻧﺑﮫ  ٢۵ﻣﯽ  ٢٠٢٠ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﻣدرﺳﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود )ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺗﻌطﯾﻼت ﻋﻣوﻣﯽ ھﺎﻣﺑورگ ﯾﺎ ﻣﻘررات ﺗﻌطﯾﻼت  BSBﺑﮫ آدرس
 www.li.hamburg.de/bieﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.

