
 

 

Karatina’da Ramazan 
  
Bu yıl Ramazan, cok farkli olacak. Covid 19'dan dolayi farklı bazi kısıtlamalar getirilecek, yani 27 
Nisan Pazartesi gece yarısından itibaren, ülkenin Uyarı Seviyesi 3'e taşınacak. 
  
Fiziksel mesafe kuralları nedeniyle balonumuz dışında ki insanlarla el sıkışamayiz, camiye 
gidemeyiz, ya da arkadaşlarımızı selamlayamayız. 
  
Güvende kalin 
 
·      Balonunuzda kalinmali 

·      Evde namaz kilarak Ramazan ruhu korunmali 

·      Sahur ve Iftar, evde icinde bulundugunuz aileniz ile birlikte yapilmali 

  
Ebeveynler kendi çocukları için rol modellerdir. Bu nedenle İslam'ın bize öfkemize hakim olmamizi, 
baskalarini affetmeyi, ve kendimizI kontrol etmeye çağırdığını hatırlamaliyiz. 
  
Oruç tutmanın amacı Allah'a yakınlık elde etmektir ve mübarek Ramazan ayıda maneviyatımızı 
güçlendirmek için iyi bir firsattir. Bu özel aydan yararlanmanın en iyi yolu, Ramazan ayı icin plan 
yapmaktir. Bu sizi Ramazan ayından sonra bile ruhunuzu korumaya hazırlar. Günlük yapmak 
istediklerinizi listeleyerek planınızı başlatmali, küçük hedefler yapmali ve her hedef için zaman 
ayırmaliyiz. 
  
Gunluk plan 
  
·      Sahur için karbonhidratca zengin gidalar tuketmek daha uzun süreli enerji saglar. 

·      Mineraller ve vitaminler almak vücudunuz icin gün boyunca gereken besinleri saglar. 

·      Iftar su ve hurma ile acilabilir. 

·      Çok fazla yemek yemekten kacinmak, küçük porsiyonlar yemek ve yağlı yiyeceklerden uzak 
durmak gerek. Bol vitamin ve mineralli iceren sebze ile sağlıklı yiyecekler tuketilmeli. 

·      Bolca su tuketilmeli. 

·      Uzun süreli bir sağlık durumunuz varsa ve ilaclarinizin Ramazan için ayarlama yapılması 
gerekiyorsa aile hekiminize danışılmali. 

·      Her zaman abdestli kalınmali. 

·      Teravih dahil olmak üzere evde günlük bes vakit namaz kilinmali. 

·      Cuma hutbesini canlı olarak sosyal medyadan takip edilebilir. 

  
Şüpheniz varsa, sağduyunuzu kullanın ve düşünün! 
  
Çalışmalarimiz da, E Tū Whānau değerlerine sık sık değiniyoruz. Bunlari şu anda takip etmek için 
harika bir rehber. Daha fazla bilgiyi web sitesinde bulabilirsiniz - www.etuwhanau.org.nz 



 

 

  
6 değer vardır: 
 
·      Aroha - Geri dönüş beklentisi olmadan vermek 

·      Whanaungatanga – Birbirimize bağlı olmak ile ilgili 

·      Whakapapa - Kim olduğunuzu ve nereye ait olduğunuzu bilmek 

·      Mana/Manaaki – Besleme ve büyüme yoluyla başkalarının ‘mana’sini (benlik saygısı) 
oluşturmak 

·      Kōrero Awhi - Positif iletişim ve eylemler; birbirimizle nazikçe konuşmak 

·      Tikanga - Değerlerimize göre, işleri doğru şekilde yapmak 

  
Yardim için nereye gidilir? 
  
•      Sağlık Hattı (COVID19 belirtileri varsa veya sağlık tavsiyesine ihtiyacınız varsa) - 0800 358 5453 

•      Acil Servisler: Ambulans, Yangın, Polis – 111 

•      Work & Incom - 0800 559 009 veya www.workandincome.govt.nz 

•      COVID19 karşı birleşelim - En güncel hükümet bilgileri için COVID19 - www.covid19.govt.nz 

  
Shireen Shah Drew ve Jamila Slaimankhel tarafindan hazirlandi. 
 


