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وع کر چےک ہو شاید بہت ےس لوگ ارک مہینہ آ رہا ہے اور برمضان کا م ۔ ہم خود کو  ںپہےل یہ اس یک تیاریاں شر
ے
گ

، ساری دنیا کرونا وائر  ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں  ہیں
س یک زد میں ہے۔ اس کا جسمانی اور ذہنی لحاظ ےس تیار کرتے

وری ہے جو  لتں کھ  بن  م گ نی عبادات بجا ال ور یوں امطلب ہے کہ اس مہینی یک تیار وروں پر عمل کرنا ضی
۔انفیک ن کا پھیالؤ ک ۔ یہ م ورے صحت یک حفاظت گ لتں بیھ اہم ہیں  گ لتں اہم ہیں

 م کرتی

 دنے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنا ہر شخص گ لتں اہم ہے: دی اصول الزیم اور بنیا کھ نیچے  

  جو لوگ صحتمند ہوں، وہ حسب معمول روزے رکھیں 

 انفیک ن ےس بھاؤ میل جول ےس گریز کریں اور  لوگوں ےس بیماروں کو روزے نہ رکھنی کا م ورہ دیا جاتا ہے۔
 کا لحاظ رکھیں گ لتں حکام گ بتانے ہوتے اصولوں  

  اےس فوری بور پر اپنی کونے شخص روز  اگر ، رابطہ کرنا چاہنں اور  میل ڈاکٹر ےسفیے گ دوران بیمار ہو جانے
وری ہو  ۔  اگر ضی رکاوٹ آ  ہمیں یہ چھوٹ دیتا ہے کہ اگر بیماری یک وجہ ےساسالم تو روزہ توڑ دینا چاہنں

، وہ رمضان گزرتی گ بعد رمضان میں جانے تو ہم روزہ توڑ دیں۔   پورے کر لیں جو روزے چھوٹ جائیں

 نہ ہوں اور ود موجزیادہ افراد ےس  5 ےس باہر گ کنت  آپ گ   عنی ی ںہو نہ  لوگ اکٹھے زیادہطار گ وقت اف
 یادہ وقت گھر میں یہ گزاریںز

 گ لتں "رش" گ   طار گ لتں اف 
یں خریدنی ی  پینی یک چٹں

 ٹ کر کیس وقت جائیں ےس ہت اوقاکھانی

  کا فاصلہ رکھیں  2لوگوں میں ادا کرتے ہوتے نماز 
 میٹر

 خطرے یک وجہ ےس بند ہیں  د اب بیھ انفیک ن گگھر میں ادا کریں کیونکہ مساجیک نماز    حویترا 

 گ لتں ہمان ا
اء ں تو ان یکر عمل کر  لیکن اگر ہم مل کوشش درکار ہے  برف ےس بہت سب یک صولوں پر عمل کرتی
۔
ے
کا لحاظ یک روک تھام گ اصولوں  فیک ن  ناحکام یک برف ےس بتانے گتے  نے ہوتے ہماراروزے رکھ ہللا کامیاب رہیں گ

 بہت اہم ہے۔ رکھنا اور ان یک پابندی کرنا 

 جانب ےس صحت گ یکحکام صحت  پر  helsenorge ۔دے رہے ہیں  لنک کا  غذانے پالن لتں اپنی   ن گرمضا یہاں ہم
:  عمویم اصول     tps://helsenorge.no/sok#k=ramadanhtبیھ دیکھیں

 ۔خوب خیال رکھیں گوں کا اپنا اور اپنی آس پاس گ لو 

 ضان کریم! رم
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