
 

 

 رمضان في الصيام

 

 في يننيماركسكول العائالت، ترغب مع بالتعاون. رمضان شهر خالل الصيام في المسلمة العائالت بعض رغبة نيماركسكولين تحترم
 .بالمدرسة الصائمين األطفال رفاهية وعلى الدراسي المستوى على للحفاظ ممكنة سياسة أفضل إنشاء

 
 لوياتأو من نفسه ، فإنه الوقت في. البعض لبعضنا االحترام نظهر أن المختلفة، نود والعقائد الجنسيات من العديد بها مدرسة في

 دراسيةال الفصول في الطالب جميع يشارك. الدراسي العام بقية مثل رمضان شهر خالل التعليمية بالعملية الطالب يهتم أن المدرسة
 .واالمتحانات والرحالت المدرسية المعسكرات أيضاً في وربما المعتادة بالطريقة بالمدرسة

 
 والعطش الجوع من األطفال على قلقون نحن. التعب أو الجوع من يعانون األطفال كان إذا وصعبة طويلة رمضان أيام تكون أن يمكن

 .وتعليمية صحية نظر وجهة من
 

 .أطفال ألنهم المدرسة طالب صيام عدم إلى نيماركسكولين تدعو

 
 .عاًما 12 عمر حتى األطفال صيام بعدم نيماركسكولين صحية، توصي ألسباب

 
 على الطالب هؤالء نيماركسكولين برمضان، تشجع ارتباطه بسبب الصيام في عاًما 12 عن أعمارهم تزيد الذين الطالب رغب إذا

 لساعاتا في التركيز في مشكلة لديهم يكون ولن الصيام على ببطء الطالب الطريقة، يعتاد بهذه. األسبوع نهاية عطلة في الصيام
 .الدراسية

 
 لدراسيا للتحصيل االستعداد عدم أو اإلجهاد أو النشاط فرط أو التعب حاالت في بيتهم إلى الطالب بإعادة المدرسة، سنقوم لقواعد وفقًا

 .الصيام بسبب
 
 أو رمضان شهر خالل معينة أفعال على اآلخرين الطالب الطالب بعض يجبر المؤسفة، حيث األحداث بعض لألسف مررنا لقد

 المضادة المدرسة الستراتيجية مهينًا، وفقًا ونعتبره التصرفات من النوع هذا نقبل ال نحن. رمضان خالل سلوكهم بسبب منهم يسخرون

 .للكراهية
 

 .لألسرة فردي اختيار هو الصيام عدم أو الصيام في الحق
  

 شهر قبل المدرسة كتابةً إلى بذلك اإلقرار المدرسي، فيجب الدوام ساعات خالل أطفالهما يصوم أن الوالدان أراد إذا أنه قررنا لذلك

 .األطفال جميع إعداد يمكننا بذلك. رمضان

 

 اللخ من العطلتين أخذ يمكن. العيد في عطلة يوم قضاء الممكن وبالمثل، من. لالحتفال عطلة يوم منح يتم رمضان شهر انتهاء عند
 .Aula إنترا نظام عبر الفصل معلم من ذلك اآلباء طلب

 

 2019 فبراير 26 في المدرسة مجلس في القرار هذا اتخاذ تم
 
 

 .الدنماركية اإلسالمية الجمعية نشرته الذي" صحي رمضان إلى الطريق" منشور من إلهام

  



 

 

 2020 رمضان في الصيام على الموافقة

 

 .رمضان في الدراسة ساعات خالل بالصيام أطفالي/  لطفلي الموافقة، أسمح بهذه
 

 
 _____________________________________________ الطالب اسم_____  الصف

 
 _____________________________________________ الطالب اسم_____  الصف

 
 _____________________________________________ الطالب اسم_____  الصف

 
 

 :يلي ما على أوافق

 
 

 عام كل تجديدها ويجب واحدة تقويمية سنة لمدة الموافقة هذه تنطبق -
 رمضان خالل جيدة فترة على الجميع يحصل بحيث التعاون من والمنزل المدرسة تتمكن لكي الموافقة هذه منح تم -
 (يالخلف الجزء في تجدونها) السياسة هذه وقبول قراءة على وأؤكد رمضان خالل جيدة لفترة نيماركسكولين سياسة قبول -
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 والتوقيع التاريخ
 


