
 
 
 
 
 

 انجمن مدافع حقوق کودکان و جوانان اتريش
 ,خانواده های محترم

ماه مبارک رمضان دوباره با گام های پربرکت خود نزيک شده است و خيلی از مسلمانان مٌومن از اين بابت خوشحال 
آنها از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب روزه ميگيرند،بلکه به يک پاکسازی معنوی و انعکاس هستند و نه تنها بخاطر اينکه 

  .آن ، تغيير اخالق بد به خوب ومثبت ، کمک به ديگران کردن و تالش برای يک انسان با تقواء بودن
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ين موضوع خيلی برای معلمان پيش آمده است که اطفاٍل روزه دار در جريان ماه مبارک رمضان در سال های اخيرا
هميشه بعد از کالسهای درسی به مشکالت همچون ضعف جسمانی روبرو شده اند ، تا جايی که کمبود آب در بدن 

شما بعضی از راهنمايی ها  و اين جای نگرانی برای ما است و ميخواهيم به  موجب اختالالت در گردش خون شده است
 :را بدهيم 

 کودکان هم دقيقآ مانند افراد پير، زنان حامله،اطفال شيرخوار و مريضان از روزه گرفتن قطعآ معاف هستند
در کشور اتريش کودکان برای نهٌ سال بايد به مدرسه بروند و اين به اين معنی است که کودکان بايد صبح زود و به موقع 

شوند و با توجه به برنامه درسی در آنجا حضور داشته و آموزش و يادگيری را پيگيری کننددر مدرسه حاضر  . 
برای رشد جسمانی ، فکری و سالمتی کودکان عملکردهای مطلوب در مدرسه ارايه ميشود و اين برای ما مهم است تا 

 .جسم آنها دارای خواب کافی و انرژی از طريق مواد غذايی و مايعات داشته باشد
 .ما از تمام خانواده ها خواهش ميکنيم که تا اين موضوع را جدی گرفته و مراقب باشند

وقتی که کودکان خودشان ميخواهند روزه بگيرند و به آنها پيشنهاد شود تا از خوردن چيزهايی مانند: شيرنيجات يا 
يگرارکان روزه را چطور پيروی کنند نوشيدنی ها خوداری نمايند و همچنان تا بعد از ظهر چيزی نخورند و ننوشند و د

 ((روزه گرفتن با تمام خواص آن 
  

 ـــ چطور ميتوانيم به ديگران کمک کنيم ؟
 ـــ چه کارهايی انجام بدهيم،تا يک انسان با تقواء باشيم ؟

ره ... ) که ـــ يک تعداد عادات نادرست مانند:(برای مدت زياد با کامپيوتر بازی کردن يا تلويزيون تماشا کردن و غي
 ميخواهيم آنها را در ماه مبارک رمضان کاهش و يا هيچ انجام ندهيم ؟

 
در آخر هفته ها، کسانی که روزهای بترتيب برای مدرسه ندارند و يا عملکردهای ورزشی و بدنی ،اگر کودکان آرزو 

را ( پيش از سپيده دم صبح) دارند ميتوانند برای مثال روزه کودکانه را امتحان کنند،در اين صورت کودکان سحری 
 .خورده و روزه ميگيرند تا اذان ظهر

ما از خانواده ها خواهش ميکنيم تا برای ارتقاع دادن درک بدنی و فکری کودکان خود را تشويق نکنند وقتی که کودکانه 
ای تقويت کردن شان ابراز گرسنگی ميکنند،که بدن آنها در حال رشد است ، به دقت گوش گيريد و متوجه باشيد . بر

   .انرژی ميتوانيد به کودکان خود ميوه را پيشنهاد کنيد 
 

 کنوانسيون حقوق کودک در مورد همه کودکان و جوانان در سراسر جهان
او ميگويد که او متوجه تمام اقدامات چه از طرف والدين و چه از طرف يک دولت يا مذهب در سالمتی جسمی و 

 .اخالقی کودکان است 
رای مدافع حقوق کودکان و نوجوانان، سالمتی جسمی و روحی مهم است البته ما احترام ميگذاريم به ديگر همچنان ب

اعتقادات و نيازهای مٌومنان. بنابراين ، ما از شما ميخواهيم به عنوان پدر و مادر مراقبت های مهم و کودکان خود را 
در سازيد تا با مشارکت متناسب با سن در ماه مبارک رمضان و کمک کنيد تا راه حل های فردی را پيدا کنند و آنها را قا

 .همچنين در زندگی اجتماعی چه در داخل و خارج از مدرسه
 با تشکر از صميم قلب و ماه رمضاٍن پر برکتی

 ماه رمضان مبارک
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