رمضان او کوویډ – ۱۹
د هستوګنې مرکزونه د ډیری بیالبیل پس منظر او عقیدې خلکو لخوا شریک شوي دید مسلمانو اوسیدونکو لپاره د پام وړ
پیښه د روژې مبارکه میاشت ده  -تمه کیږي د اپریل په  ۲۴پیل او د می تر  ۲۴پورې به دوام وکړي.
د اوسني کوویډ  ۱۹-ناروغۍ له امله  ،روژه به پدې کال کې توپیر ولري.موږ پوهیږو چې دا ممکن د اوسیدونکو لپاره
ستونزمن ثابت شي  ،ځکه چې رمضان په دودیز ډول داسې وخت دی چې د ورځني لمونځونو او ځانګړي خواړو لپاره د
کورنۍ او ټولنې غړو سره وصل شي .
د مرکز مدیران به د روژې په میاشت کې د مسلمانانو او غیر مسلم اوسیدونکو اړتیاو ته د رسیدو په خاطر د مرکزونو
ورځني چلونې ته د تطبیق لپاره اقدامات وکړي چې د متقابل درناوي  ،زغم او سوله ییزې همکارۍ ټینګار کوي .
هغه کسان چې د روژې ساتنه کوي باید د هغه چا وضعیت څخه هوښیار وي چې مخالف ندي او برعکس ندي .
زموږ مرکزونه د اوسیدونکو مالتړ لپاره شیان ځای په ځای کوي :




د خواړو وخت برابرول یا د هغو کسانو لپاره چمتووالی اسانتیاوې چې روژه نیسي
ډاډ ترالسه کول چې خلک د لمانځه لپاره داسې ځای لري چې خوندي وي او د عامې روغتیا مشورې او ټولنیز
واټن الرښودونو سره سم وي
د لمانځه او افطار لپاره دودیزو غونډو ته د مجازی بدیلونو په اړه معلومات چمتو کول

د ویروس د لیږد خطر سره  ،اوسني محدودیتونه او کنټرولونه د ځصږ او مرکز الرښوونې به په خپل ځای پاتې وي.
دا پدې مانا ده چې هیڅ بهرني لیدونکي یا ټولنیزې غونډې نه شي کیدی .موږ ستاسو د پوهاوي او همکارۍ غوښتنه کوو
ترڅو زموږ د ټولو اوسیدونکو او کارمندانو امنیت او روغتیا ډاډمن شي.
د آیرلینډ د امامانو شورا مشوره
د آیرلینډ د امامانو شورا (ائي سي ائي ) د کوویډ  ۱۹-پراختیا او د روژې په مبارکه میاشت کې د هغې اغیز په اړه بیان
خپور کړ:
https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/1q4x8ww0a4/1hkb
3efh7qe1l01y9ghpya/external?email=true&a=6&p=10878&t=14494
دا په جوماتونو کې د لمونځونو ځنډ یادونه کوي او وړاندیز کوي چې لمونځونه په کور کې د کورنۍ د غړي په مشرۍ
ترسره شي.
دا الهم تمه کیږي چې مسلمانان به د روژې په میاشت کې روژه ونیسي خو یادونه یې وکړه چې د روغتیا مسلې لرونکي
خلکو لپاره امتیازات شتون لري چیرې چې روژه د زیان المل کیږي.
ائي سي ائي له مسلمانانو څخه غوښتنه کوي چې د روغتیا الرښوونو ته غاړه کیږدي چې ټولنیز واټن ته اړتیا لري  ،د
جمعې له افطار څخه ډډه وکړي او نورو ته د افطار لپاره بلنه ورکړي.
واقعی بدیلونه او لینکونه

د آنالین سرچینو بیالبیل ځایونه شتون لري ترڅو د مجازي عقیدې راټولولو او زده کړې اسانه کړي .اوسیدونکو ته د دې
معلوماتو چمتو کول او د روښانه الرښوونو سره د ښه ؤي-ي اړیکې تضمین کول به د مالتړ پراخه سرچینه وي .
د آیرلینډ اسالمي مرکز
https://islamireland.ie/
د روژې په هره شپه د مغرب لمانځه څخه وړاندې  ،د اسالمي درس یادونه  /د شيخ حسين حلوا لخوا نږدې  ۴۵د ماښام لپاره
نشر کيږي .
د آیرلینډ اسالمي بنسټ
https://islamicfoundation.ie/
درسونه به د امام یحيی الحسين لخوا چمتو شي .
د روژې خيمې پروژه "خالص افطار" – خبرتيا” په ډیری ښارونو کې زرګونه خلک د لمانځلو لپاره راټولوي.
سږکال  ،یو بشپړ مجازی پروژه شتون لري چې د روژې مياشت ځينې ټولنيز او خيریه عناصر ساتي .
الرښوونې:
لومړی ګام :ستاسو د وړیا ښه راغالست #پعنېفتار کڅوړې لپاره کې السليک وکړئ www.openiftar.co.uk/my
دوهم ګام :سره خپل عکسونه  ،ویډیوګانې او #افطاری تجربې  ،خواړه او خبرې شریک کړئ. @openiftar
 ۳ګام :هره ورځ زموږ په مجازي ټولنه کې ګډون وکړئ  ،په زوم یا دا زموږ په ټولنيزو رسنيو چينلونو کې ژوندۍ بح
وګورئ.
څلورم ګام :خپل د تمویل شوي تمویل راټول شوي لينک ترالسه کړئ او موږ سره مرسته وکړئ چې د رمضان ټولنې تجربه
هرې دروازې ته راوړو!
د WHOلنډمهاله الرښود د اپرېل په  ۷دکوویډ  ۱۹-شرایطو کې د مذهبي مشرانو او عقيدې ميشته ټولنو لپاره عملي نظریات
او وړاندیزونه  ،د مذهبي مشرانو  ،باور پر بنسټ سازمانونو او د باور  -ټولنو ځانګړی رول په ګوته کوي.دا د باور
فعاليتونو تمرین کې د عامې روغتيا اړتياو سره یوځای کولو په اړه الرښود وړاندیز کوي  ،او په ځانګړي ډول د عقيدې
فعاليتونو لرې  /مجازی چلند یوه برخه شامله ده.
د ګلوبل مذهبي عقيدې په اساس کوویډ  ۱۹ -نوښت د  ۲۰۲۰کال د اپریل په  ۷د یونيسف او د سولې لپاره مذهبونو لخوا پيل
شو .دا نوښت د ګظ شمير مذهبي فعاليتونو او د ټولنې هڅونې پياوړي کول دي  ،د کوویډ  ۱۹-ناروغۍ په وړاندې مبارزه
کې .د دې نورو نوښتونو په مينځ کې وړاندیز شوی چې د کوویډ  ۱۹-ویروس د ليږد مخنيوي لپاره نړیوالې او ملي
الرښوونې ته درناوي لپاره د عقيدې غونډو  ،مراسمو او خدماتو تطابق وکړي  ،چې د بدیلونو رامينځته کولو پرمهال د نورو
روغتيا او خوندیتوب لپاره د غونډو او فزیکي فاصلو پورې اړه لري.
که تاسو په عمومي ډول د رمضان یا کوویډ  ۱۹ -په اړه کومه اندیښنه یا پوښتنې لرئ  ،موږ تاسو هڅوو چې د کارمند غړي
یا د مرکز مدیر سره خبرې وکړئ .تاسو کولی شئ اړیکه ونيسئIpasinbox@justice.ie

