
گرامی، والدین  

 

 ماه فضیلت پیرامون هم با تا نماییم فراهم شما براب فرصتی و برسانیم عزیز والدین شما اطالع به خواهیم می اطالعیه این با

.نماییم صحبت رمضان   

 دیگر سالهای به مقایسه در روزه ادای نحوه امسال. یابد می پایان ۲۰۲۰ می ۲۳ در و  آغاز  ۲۰۲۰ اپریل ۲۴ از رمضان ماه

.باشد می متفاوت  

.هستیم روبرو کورونا ویروس بزرگ چالش با ما همه امسال   

کنیم. پیروی آن از باید شما و ما که دارند نظر در را هایی لزومدید صحی مقامات و هامبورگ بندری و آزاد شهر فدرال، دولت  
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 نماز حاضر حال در. است ممنوع سو این به مارچ ۱۶ از مذهبی مجالس سایر و ها کنیسه ، مساجد ، کلیساها در ها گردهمائی

 لزومدید. شود می داده قرار ملغی مساجد در نیز رمضان ماه تراویح نماز اقامه گونه همین به و شود نمی ادا مساجد در جمعه

 غروب از بعد ، رمضان ماه در یعنی باشید، خود خانواده اعضای با توانید می فقط شما که کند می تصریح فدرال وزرات های

 در ها محدودیت رعایت خواستار همچنین مسلمانان مرکزی شورای. شود می لغو نیز دوستان یا و اقارب با غذا صرف ، آفتاب

.باشدمی عمومی زندگی ارتباطات  

و لیسه را سپری می نمایند. اگر فرزند شما در روز امتحان  ESA, MSA در جریان ماه رمضان، بسیاری از شاگردان امتحانات

به روزه گرفتن دارد، لطفاً اطمینان حاصل نمایید که در مدت زمان بین غروب و طلوع آفتاب، وی به اندازه کافی مایعات تصمیم 

و غذای خوب صرف کند و به میزان کافی استراحت نماید. با توجه به وضعیت ویژه کنونی، لطفاً از سالمتی کامل فرزند تان 

  .اطمینان حاصل نمایید

بگذاریم. حرمت روزه ادای خصوص در شان تصمیم به و داریم مبذول توجه خویش دار روزه شاگردان به خواهیم می ما   

 سالمتی وضعیت به معلمان که است معنی بدان  این. شود می آغاز دوباره ها صنف از شماری در دروس اپریل، ۲۷ از

 مربوطه معلمان با توانید می نیز شما. شد خواهند تماس در شما با یا و فرزندتان با لزوم صورت در و کنند می توجه شاگردان

.نمایید حاصل تماس   

 ذیلایمیل   طریق از فرهنگی بین امور کننده هماهنگ) یامان-ینیگن اسرا با لطفاً  ، دارید پیشنهادی زمینه این در اگر

yaman@sah.hamburg.de-esra.yeniguen )شوید تماس در مکتب اداره با یا و مربوطه معلم.  

احترام با   

ویتماک کاترین  
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