
 

 رمضان در حالت منع رفت و آمد 

 ۲۰۲۰آپریل  -
 

 

 
 

 ۲۷ت که در نیمه شب دوشنبه به این معنی اس۱۹حدودیت های ناشی از ویروس کوید . مماه رمضان متفاوت خواهد بودامسال 

 منتقل شد. ۳، کشور به مرحله هشدار سطح آوریل

  

با افراد خارج از حباب خود برای سالم گفتن دست بدهیم یا به مسجد  ، نمی توانیمدلیل رعایت قانون دوری از یکدیگر به

 برویم.

  

 مواظب باشید

 در حباب خود بمانید ●

 ، روح ماه رمضان را زنده نگه داریدبا دعا در خانه ●

 هم می توانند با خانواده در خانه خورده شوندسحری و افطاری هنوز ●

  

 عصبانیت، از خود را کنترل کنیمبه یاد داشته باشید که اسالم ما را ترغیب می کند تا  ،دین برای فرزندان خود الگو هستندوال

، ناامیدی و نگرانی شرایط دشوار که واکنش با عصبانیت. به یاد داشتن این مورد در این دیگران را ببخشیمخودداری کنیم و 

 بسیار آسان است، مخصوصا مهم است.

  

ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى( است و ما منتظر تقویت معنویت خود در این ماه مبارک رمضان خداوند )، نزدیکی به هدف روزه گرفتن

، تهیه یک برنامه عملی است که به شما کمک می کند تا از ماه رمضان خود اه برای استفاده از این ماه ویژههستیم. بهترین ر

ذکر اهداف  پس از ماه رمضان آماده می کند. برنامه خود را بانهایت استفاده را ببرید. این شما را برای حفظ روحیه حتی 

 ، آن را کوچک کنید و به هر هدف زمان اختصاص دهید.روزانه خود شروع کنید

 

 برنامه روزانه

 
 

 

سحری غذاهای که سر شار از کاربوهایدریت است، بخورید تا بتواند برای مدت طوالنی تری  برای •

 به شما انرژی دهد.

مواد معدنی و ویتامین ها را مصرف کنید تا بدن شما در طول روز بتواند مواد مغذی را  در این زمان •

 حفظ کند.

 روزه خود را با خرما و آب باز کنید .  •

از خوردن غذای زیاد خودداری کنید ، وعده های کوچک بخورید و از خوردن غذای  •

از ویتامین ها و روغنی خودداری کنید. غذای سالم با مقدار زیادی سبزیجات سرشار 

 مواد معدنی بخورید.

 مقدار زیادی آب بنوشید . •



صورت نیاز اگر مشکل پزشکی مزمن دارید ، با ارائه دهنده خدمات پزشکی خود صحبت کنید تا در  •

 ، داروهای خود را تنظیم کنید.به تغییر در ماه رمضان

 وضودار بمانید. •

 انید.پنج نماز روزانه از جمله نماز شب را در خانه بخو •

 پخش مستقیم جریان خطبه را در رسانه های اجتماعی مشاهده کنید. •

 
 

 

 اگر شک دارید ، از عقل سلیم استفاده کنید و متوقف شوید و فکر کنید!

 

مراجعه می کنیم. آنها یک راهنمای فوق العاده  E Tū Whānauما اغلب در کارهای خود به ارزشهای خانوادگی  

 -کردن در این زمان هستند. در این وب سایت می توانید اطالعات بیشتری کسب کنید برای دنبال 

www.etuwhanau.org.nz 

 

 ارزش وجود دارد: ۶

• Aroha - هدیه دادن بدون انتظار بازگشت 

• Whanaungatanga -  .درباره به هم وصل بودن است 

• Whakapapa - دانستن اینکه چه کسی هستید و به کجا تعلق دارید 

• Mana / Manaaki - رشد و به چالش طریق پرورش ساختن مانا )عزت نفس( دیگران، از ،

 کشیدن

• Kōrero Awhi -  ارتباطات و اقدامات مثبت؛ با هم مهربانانه صحبت کردن 

• Tikanga - ان کارها را به درستی انجام داد ،با توجه به ارزشهای ما 

 

 برای کمک به کجا برویم
 

 08003585354دارید یا راهنمایی پزشکی میخواهید(  ۱۹) اگر نشانه های کوید  خط سالمت ●

 111 -، آتش ، پلیس : آمبوالنسخدمات اضطراری ●

 www.workandincome.govt.nzیا  0800559009 - کار و درآمد ●

  www.covid19.govt.nz -دولت برای به روزترین اطالعات  - متحد شویم۱۹لیه کوید ع ●

 

 

http://www.etuwhanau.org.nz/

