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و   النص للموقع اإلل

 
وس كورونا  رمضان  زمن ف

أمان.  ام  ضة الص مكنك أن تؤدي ف ف  ضا. اقرأ هنا ك وس كورونا ع أجواء رمضان أ   تؤثر التداب ضد ف

ة  ام السن ة الص ة يوم األحد  24لهذە السنة من يوم الجمعة  –رمضان  –تمتد ف سان إ غا ن ل ار 24أب أ صوم  .مايو
عت المسلمون رمضان  ة اإلفطار.  امهم  أثناء وج ون ص ك ث  المسلمون خالل شهر رمضان من الفجر إ غروب الشمس ح

د الفطر.  ع االحتفال  ت شهر رمضان  زر والتضامن ب الناس. ي   شهرا للتدبر والت

ما وآمنا لمسل  ة رمضانا ك لد   . نتغيتم أعضاء مجلس ال

ة بتعاون  لد دعو مجلس ال وس كورونا.  ب التداب المتخذة للحد من تف ف س ة  أ شهر رمضان هذە السنة  ظروف صع
طة مساجد مدينة  مات خالل شهر رمضان. غنت المسلم  غمع را التعل ام الدقيق    نت إ االل

  

ل. ت المساجد مغلقة أمام العموم.  .1 ة وصالة الجمعة وصالة أد صالتك  الم ة (الصلوات اليوم منع الصلوات الجماع تُ
ات.  ــــح)  جميع المصل او   ال

 
ل .2 سكنون معك  نفس الم تك الذين  لك ومع أفراد أ ة اإلفطار  م  .تناول وج

 
 

انك. ابق ع تواصل معهم ع  .3 ج إ الشارع للقاء أفراد من عائلتك أو أحد أصدقائك أو ج طرق أخرى (هاتف أو ال تخ
مون  ق تك الذين  ة مع أفراد أ جولة صغ انك أن تقوم  م عة الحال الزال ب طب  .(.. هاتف ذ أو وسائل التواصل االجتما

ل.    معك  نفس الم
 

ة  المساجد محظورة. تقوم مساجد مدينة  .4 ات اإلفطار الجماع ة غوج لة لذلك (طرود أغذ د حث عن حلول  ال نت 
طة مساجد مدينة مث د من المعلومات لدى را ك. غال). تجد الم   نت أو لدى المسؤول عن المسجد  ح
 

القواعد السارة. ع  .5 م  ن عليها أن تل رماركت) ل قاالت والمجازر والمخابز ومحالت الس ة مفتوحة (ال ت محالت األغذ
ة ب  اف ائن ع مسافة  دوا من حفاظ ال ائن التجار أن يتأ سمحوا لعدد محدود من ال عض وكذلك أن  عضهم ال  

ضا ع مسافة  ن وحافظ أنت أ ط  1,5التواجد  المحل  آن واحد. كن قدوة لآلخ التخط ن. قم  نك و اآلخ م ب
قا وتجنب ساعات االزدحام.  اتك مس   لمش

 
ام  .6 د عن كثب من ال ات للتأ دور طة منذ مدة  وس كورونا وتفرض تقوم ال شار ف التداب المتخذة للحد من ان المواطن 

القواعد.  م  ل ل من لم  ة ع    غرامة مال
 

د.  ل ج ش مر  اركلنجعل معا شهر رمضان   !رمضان م

 

ة   المعلومات اإلضاف

  لالتصال

 افؤ الفرص ة وت ة االجتماع  welzijnengelijkekansen@stad.gent – 00 03 267 09 – مكتب الرعا
  طة مساجد مدينة   –) vzwVGM@gmail.com 0485 82 42 39 )Demir Ali Köseنت غرا
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د الرزاق العماري) 06 36 33 0497   (ع
 


