
 

 اطالعیه مر کز تعلیمات اسالمی پیرامون برنامه های ماه مبارک رمضان

 بسم هللا الرحمن الرحیم

ُقو ُكْم َتتَّ َعلَّ
َ
ِذيَن ِمن َقْبِلُكْم ل

َّ
ِتَب َعَلى ال َياُم َكَما ك ُ ِتَب َعَلْيُكُم الِصِّ  ك ُ

ْ
َمُنوا

 
ِذيَن ا

َّ
َها ال  َن َيا َايُّ

 برادران و خواهران عزیز و گرامی

غاز خواهد گردید. ضمن عرض تبریک پیشاپیش، ماه 
 
وریل ا

 
مبارک رمضان انشاءهللا از روز چهارشنبه چهاردهم ا

توفیق در انجام طاعات و عبادات را برای همه مومنین و مسلمانان و علی الخصوص یاران و یاوران این مرکز، 
 ستاریم.محبان راستین اهل بیت عصمت و طهارت )ع( را از درگاه خداوند منان خوا

اگرچه داستان فراق طوالنی گشته است و امکان حضور در مسجد عزیزمان مدت هاست به رویای  ی دست نیافتنی 
شبیه گشته است، لکن هر روزی که می گذرد این رویا با توکل به خداوند به واقعیت نزدیک تر می گردد، َو َعلى 

راستگي ظاهر از ويژگ
 
ُلوَن. اگر چه ا ِهْم َيَتَوكَّ ِ

ي هاي مهم مساجد بوده و مسئولین مرکز با سختی تمام در حفظ این َربِّ
ظاهر کوشیده اند، اما روح و محتوای اين مكان مقدس به منظور همبستگي مومنان و زانو زدن در برابر خدا، 
يين دين و شريعت بنا شده و 

 
پرورش و تحکیم اعتقادات دینی می بایستی در نظر گرفته شود. این مسجد بر ا

ن دعوت به خداپرستي و ترويج خوبي ها بوده و می باشد. محور 
 
 اصلي ا

متاسفانه با ادامه وضعیت اضطراری در مونتگمری کانتی و توصیه های مسئولین کانتی ما هنوز قادر به بازگشای  ی 
نالین برگزار خواهد گردید. مرکز تعلیمات ا

 
سالمی عمومی مرکز نخواهیم بود و برنامه های مرکز همچنان به صورت ا

همچنین در نظر دارد با توجه به امکانات فراهم گردیده با بازگشای  ی محدود مسجد در برخی روزهای ماه مبارک 
گاهی 

 
ورد. لذا موارد زیر به ا

 
ینده ای نه چندان دور فراهم ا

 
نرا در ا

 
رمضان قدم اولیه پیرامون بازگشای  ی کامل ا

 همگان می رسد.

قدر، و عید سعید فطر برنامه از داخل سالن اصلی مرکز و با حضور تعداد نیمه ماه مبارک، تمام شب های  -الف 
 محدودی برگزار خواهد شد.



وردن کارت واکسیناسیون الزامی  -ب 
 
ورود فقط مختص کسانی که به طور کامل واکسینه شده باشند. همراه ا

 است.

 سجد حضور داشته باشند.حضور شامل بزرگ ساالن است و کودکان در شرایط فعلی نمی توانند در م -ج 

 رعایت فاصله های اجتماعی و استفاده از ماسک اجباری می باشد.  -ه 

نالین برای عزیزانی که قادر به حضور در مسجد نیستند ارائه می گردد. -و 
 
 برنامه ها کماکان از طریق ا

ن با توجه به محدوديت هاى  -ز 
 
وردن خوراکی )افطاری یا نذری( به مرکز و توزیع ا

 
مربوط به كرونا فقط از طریق ا

نها امکان پذیر می باشد.
 
 هماهنگی قبلی با مسئولین مرکز و توسط ا

 

به علت محدویت جا و رعایت فاصله گذاری از حضور نامحدود عزیزان معذوریم. درهای مرکز به مدت  -ح 
سته خواهد گردید و ورود محدودی باز خواهد بود و پس از رسیدن به حد نصاب یا اتمام زمان اعالم شده درها ب

 جدید امکان پذیر نخواهد بود. 

با عنایت به افزایش سرعت و حجم واکسیناسیون در کانتی این امکان وجود دارد که مسئولین کانتی نسبت  -و 
نصورت مرکز هم هماهنگ با توصیه ها اقدامات الزم را در نظر 

 
به بازنگری توصیه های خود اقدام نمایند که در ا

 گرفت.خواهد 

نالین، سخنرانان و موضوعات سخنرانی متعاقبا از  -ز 
 
توضيحات بيشتر مقررات و مشخصات برنامه ها و ارتباط ا

 طریق کانال تلگرام ، وب سایت، و ایمیل به اطالع عموم خواهد رسید.

ماری و ادامه این محدودیت ها تنها برای حفظ سالمتی مومنین محترم می باشد و انشاءهللا با برطرف شدن این بی
 واکسیناسیون این مرکز همچون گذشته پذیرای همه محبان اهل بیت عصمت و طهارت )ع( خواهد بود.

 مرکز تعلیمات اسالمی واشنگ تن


