
Der Fastenmonat Ramadan an der GS Lindenschule  

 Lindenschule’de Ramazan Ayı 

Sevgili anne ve babalar; 

 Hepinizin bildiği gibi, Ramazan ayında oruç tutmak İslâm’ın beş şartından biridir. 

Ramazan ayında oruç tutmak veya tutmamak, Müslümanların kendi rızalarına 

bırakılmıştır. Biz Lindenschule çalışanları olarak, bu kurala saygı duyuyoruz/duyacağız. 

Tespitlerimize göre, okulumuzda Ramazan ayında oruç tutmak isteyen öğrencilerimizin 

sayısı, yıldan yıla artmaktadır. Bildiğiniz gibi çocukların oruç tutmaları farklı şekilde 

olabilir. Bazıları 30 gün oruçlarını tutarken, bazıları ise sadece hafta sonları oruçlarını 

tutabilir. Siz de çocuklarınızla birlikte, eğer çocuklarınızın oruç tutmasına karar verirseniz, 

bizimde bu konu hakkında altını çizmek istediğimiz birkaç önemli nokta var; 

 Eğer çocuğunuz oruç tutacaksa, bize sekreterlik, sınıf öğretmeni veya OGS aracılığı ile 

haber vermenizi rica ediyoruz. 

Lütfen tam olarak çocuğunuzun nasıl oruç tutacağına karar veriniz ve bu konuyu 

çocuğunuzla görüşünüz. Bizler, çocukların oruç tutarken, katı kurallara bağlı kalmaları 

taraftarı değiliz. Sizlerin de bildiği gibi, İslam dini de bu konuda esnek davranmakta ve 

çocukların yavaş yavaş oruç tutmaya alıştırılmasına sıcak bakmaktadır. 

Bu nedenle sizlerden rica ediyoruz: Oruç tutan çocuklarınızın yanına yiyecek ve içecek bir 

şeyler veriniz/koyunuz. Eğer sağlık sorunları ortaya çıkarsa, oruçlarını bozmaları için 

yanlarına şeker (Traubenzucker) koymanız iyi olur. 

Bizler, her ne kadar sizlerin dininizi istediğiniz gibi yaşamanızı istiyorsak da, unutmayınız 

ki çocuklarınızın okula devam mecburiyeti, okuldaki faaliyetlere katılma ve çalışma 

zorunluluğu vardır. 

Bizlere bir konuda daha anlayış göstermenizi istiyoruz. Bizler Lindenschule çalışanları 

olarak, sizlerin çocuklarınızın sağlığından sorumlu olmamız nedeniyle, oruç tutan 

çocuklardan herhangi bir şekilde şüphelendiğimiz zaman, yani çocukların 

dayanamayacaklarını anladığımızda veya çocukların sağlık sorunları ortaya çıktığı zaman, 

sizleri aramak zorunda olduğumuzu ve gerekirse sizlerden çocuklarınızı almanızı 

isteyeceğimizi belirtmek zorundayız. 

Herhangi bir sorunla karşılaştığınız da lütfen bizimle irtibata geçin, çünkü bizler sizin 

dininizi en güzel bir şekilde yaşamanızı arzu ediyor, sizleri her konuda destekliyoruz. 

Saygılarımla 

 

(Rektor der GS Lindenschule Halle) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oğlum/ Kızım_________________________________  sınıfı ____________ 

Ramazan ayı boyunca oruç tutacaktır. 

İmza  

(Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 


