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اچوسیلاں ہسلج اسالہن امجع ادمحی اہنیل
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40ste Jalsa Salana Jama’at Nederland
6, 7 en 8 mei 2022 | in Vierhouten
Belangrijke informatie
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ہسلجرپاحرضی
 .1اہنیلےکنیتبےالعوقںیکامجوتعںوکنیتدونںںیممیسقتایکایگےہاورانامجوتعںےکافاداسامجعےکےئلوصخمصےئک
ےئگدنںیمیہہسلجاسالہنںیماحرضوہںیکسےگ۔اندونںیکمیسقتیکیصفتذلیںیمدرجےہ۔
Nunspeet, Arnhem, Leeuwaarden, Almere, Utrecht,

Friday 6th May

Zwolle
Rotterdam, Schiedam, Den Bosch, Eindhoven, Maastricht

Saturday 7th May

Amsterdam (3x Jamaats), Den Haag, Leiden, Zoetermeer

Sunday 8th May

 .2ہسلجںیمشالموہےنےکےئلیسکمسقیکرمعیکوکیئدیقںیہنےہ۔ہرمعےکافادشالموہتکسںیہ۔
اظفحنحص
 .3اےسیامتمافادنجوکوکروناونیسکییکدووخراںیکںیہنںیگلوہہسلجےکےئلروایگنےسلبقاانپ Corona Self testرکںیاور
Test Result kitاےنپرمہاہالںیئ۔ہسلجاسالہنںیمداہلخےکےئل self testیکResult kitداھکنارضوریوہاگ۔
 .4اےسیافادنجوکوکروناونیسکییکدووخراںیکگلچکیںںیہانےکےئل self testرکناالزیمںیہنےہ۔نکیلرتہبےہہکامتمشانیلم
اانپ self testہسلجرپروایگنےسلبقاانپ self testرکںیل۔
 .5ہسلجںیمشالموہےنواےلافاداےنپرمہاہ Face Maskرضورالںیئ۔ہسلجںیمامتموہگجںرپوجادنروہںاوروہادارہنوہں،واہں
رہچہرپامکسرضورںینہپ۔ہسلجاگہےسناہاوروہاداروہگجںرپامکسرضوریںیہنےہ۔
راہئ
 .6اےسیاابحبوجرعمجاتےساوتارتہسلجیکرغضےسننسنافئیراہوتںیمراہئرںیھکےگوہرعمجات5یئمحبصایگرہےجب
ےستیباونلرچنہپتکسںیہ۔
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 .7اےسیاابحبوجہعمج،ہتفہنااوتارےکروزہسلجاسالہنرپںیچنہپےگ۔وہحبصونےجبےسفئیراہوتچنہپتکسںیہ۔
 .8ااسملہسلجاسالہنرکوناےکوصخمصاحالتیکوہجےسراتیکراہیاکدحمودااظتنمرصفہسلجاسالہنےکاکرانکننادحموددعتاد
ںیم  AZCںیمرےنہواےلےئناابحبےکےئلرئیفاہوتاورتیباونلرںیمااظتنموہاگ۔
 .9تیباونلراوررئیفاہوتںیمراہشیئرےنھکواےلاابحبووخانیتاسناتاکایخلرںیھکہکراتدسےجبےکدعبوسےنوایلامعرتےک
ناہوشرہنرکںی۔تیباونلرراہءیشیئالعہقںیمواہعقےہاےئلسںیمہاالسمیکمیلعترپاکردنبرےتہوہےئاسناتاکاخصایخلرانھکاچ ہیئے
ہکہاریوہجےسڑپویسگنتہنوہں۔اوراںیہنیسکمسقیکاکشیاکومعقہنےلم۔راتدسےجبےکدعبناہڑھکےوہرکگشہن
رکںی۔وادلنیوچبںیکیھبرگناینرکںیہکاخصوطررپشامےکوقیسکیھبمسقاکوشررشاہبہنوہ۔
 .10تیباونلرںیمرہھٹےنواےلاابحباینپاگڑناںنارگنکےکےئلوصخمصہگجرپناتیباونلرےکااحہطںیمیہاگڑینارکرکںی۔ڑپوویسں
ےکرھگوںےکاسےنماگڑیبلکلنارکہنرکںی۔
 .11راہشیئےکےئلآےنواےلافاداےنپاسھتوممسےکاطمقبرتسبرضورالںیئ۔آپوکدگااوروسےنیکہگجایہمرکدیاجےئیگ۔
رٹاوپسنرٹ
 .12ہسلجےکتوںدنحبصونےجبےسننسرولیےانشیٹسےسریفاہوتترٹاوپسنرٹاکااظتنموہاگ۔ایسرطحتوںدنہسلجیک
اکروایئےکااتتخمےکدعبریفاہوتےسننسرولیےانشیٹسترٹاوپسنرٹاکااظتنموہاگ۔رٹاوپسنرٹےکہلسلسںیمراہطبےکےئل
درجرکدہربمنرپراہطبایکاجاتکسےہ۔0622949585
ررٹسجشی
 .13اےسیربمماننجےکناس AIMS IDنا AIMS Cardںیہنےہوہاےنپدصراصحامجعیکدصتقیےکاسھتہسلج
ںیمرشتکرکںیکسےگ۔
نارگنک
 .14ریفاہوتےنچنہپرپاکرنارگنکےکےئلرامنہیئےکےئلڈوییٹرپخداموموجدوہےگن۔امتم ڈراویرزڈوییٹرپوموجدخدامےکاسھتاعتون
رکںی۔
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ہسلجاکایدری

.I
.II

تیباونلر Groenelaantje 20, 8072 DD Nunspeet :
ہسلجاگہ De Paasheuvel, Het Frusselt 37, 8076 RE Vierhouten :

ومعیمدہانات

.I
.II

ہسلجےکااحہطںیماوراسےکاردرگدرگسیےنیپےساانتجبرکںی۔
ہسلجاگہاوراسےکاردرگدےکاموحلوکدنگیگےسناکرںیھک۔رچکہرصفڈشنبںیمیہڈاںیل۔

.III

دجسماورہسلجاگہےکدقتساکاخصایخلرںیھک۔امنزڑپےنھیکہگجرپاھکنااھکےنیکاممتعنےہ۔

.IV

آلکجراتاورحبصےکوقاکیفڈنھٹوہتےہہسلجاگہےکدروازےوہاےکزگرےکےئلےلھکرںیہےگاےئلسششانیلمےس
دروخاشےہہکاانپاوروھچےٹوچبںاکرسدیےساچبؤےکےئلرگمڑپکوںاکااظتنمرکےکآںیئ۔
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Bijwonen van Jalsa Salana
1.

2.

Alle Jamaats zijn in drie grote regio’s van het land ingedeeld voor de
deelname op een van de drie dagen van de Jalsa Salana. De jamaat leden
zullen slechts op de gespecificeerde dag voor hun betreffende Jamaats op
Jalsa Salana aanwezig kunnen zijn. De details zijn als volgt:
Friday 6th
Nunspeet, Arnhem, Leeuwaarden, Almere,
May
Utrecht, Zwolle
Saturday 7th
May

Rotterdam, Schiedam, Den Bosch,
Eindhoven, Maastricht

Sunday 8th
May

Amsterdam (3x Jamaats), Den Haag, Leiden,
Zoetermeer

Er geldt geen restrictie voor het bijwonen van Jalsa. Jamaat leden van alle
leeftijden zijn welkom op Jalsa.
Veiligheidsregels

3.

4.
5.

Alle deelnemers die niet dubbel gevaccineerd zijn, dienen zelftest te doen
voordat ze thuis vertrekken naar Jalsa. De testresultaat kit dient te worden
meegenomen naar Jalsa. Bij het binnentreden van Jalsa site, dient het
testresultaat kit van zelftest dient te worden overlegd.
Voor de deelnemers die dubbel gevaccineerd zijn, is het niet verplicht om
zelftest te doen. Het advies is om toch de zelftest te doen.
Alle deelnemers dienen hun mondkapje mee te nemen. Tijdens Jalsa dient
men mondkapje te dragen in alle indoor ruimtes, die niet goed geventileerd
zijn. Buiten Jalsa Gah en in goed geventileerde ruimtes is het dragen van
mondkapje niet verplicht.
Verblijf

6.

Alle deelnemers die vanaf donderdag t/m zondag in Nunspeet of
Vierhouten gaan verblijven, zijn vanaf donderdag 5 mei 11:00 uur welkom
in Bait-un-Noor, Nunspeet.
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De deelnemers die op vrijdag, zaterdag of zondag op Jalsa aankomen,
zullen vanaf 09:00 uur s’ochtends welkom zijn in Vierhouten.
8. Vanwege de speciale omstandigheden rondom de Corona pandemie is dit
jaar, slechts voor de functiehouders en een beperkt aantal leden uit de
asielzoekerscentra, mogelijk zijn om te overnachten op Jalsa Salana.
9. De jamaat leden die in Bait-un-Noor of Vierhouten verblijven, worden met
klem verzocht om ’s avonds na 22:00 uur geen lawaai te maken rondom
het gebouw waarin ze verblijven. Bait-un-Noor ligt in een woonwijk.
Daarom moeten we de leerstelling van Islam naleven en ervoor zorgen dat
onze buren niet door ons gestoord worden. Hiermee voorkomen wij ook
dat er klachten worden ingediend door onze buren. Na 22:00 uur dient
buiten de Bait-un-Noor complex iedere vorm vn lawaai te worden
voorkomen. Ook moeten de ouders toezicht houden op kinderen, zodat
ze geen lawaai maken in de avond uren.
10. De jamaat leden die tijdens Jalsa gaan verblijven, moeten eigen beddengoed
meenemen, conform de weersomstandigheden. Slechts een matras en een
slaapplaats wordt ter beschikking gesteld.
11. De jamaat leden die in Bait-un-Noor gaan verblijven worden met klem
verzocht om hun auto’s slechts op de parkeerplekken of op het terrein van
Bait-un-Noor te parkeren. Vooral dient het parkeren voor iemands oprit te
worden vermeden.
7.

Transport – Shuttle service
12. Op

alle drie de dagen van Jalsa Salana zal er vanaf 09:00 uur s’ochtends
shuttle service zijn van Nunspeet treinstation naar Vierhouten. Zo zal er
ook op alle drie de dagen een shuttle service beschikbaar zijn van
Vierhouten naar Nunspeet treinstation.
Contact nummers afdeling transport:
Shoaib Akmal: 0622949585
Registratie

13. De

jamaat leden die geen AIMS ID of AIMS kaart hebben, zullen met de
verificatie van hun Jamaat voorzitter worden toegelaten tot Jalsa.
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Parking
aankomst in Vierhouten zullen de duty khuddam begeleiding
verzorgen voor de parking. De berijders worden verzocht om de instructies
van de khuddam te volgen.

14. Bij

Bereikbaarheid
I.
II.

Adres Bait-un-Noor: Groenelaantje 20, 8072 DD Nunspeet
Adres Jalsa Gah: De Paasheuvel, Het Frusselt 37, 8076 RE Vierhouten
Algemeen

I.
II.
III.
IV.

Roken is niet toegestaan in en rondom de omgeving van Jalsa Gah.
Hou de Jalsa Gah en omgeving schoon. Gebruik afval bakken voor de
afval.
Hou rekening mee met de heiligheid van de gebedsruimtes, Jalsa Gah en
de moskee. Eten is niet toegestaan in de gebedsruimte.
Het is tegenwoordig erg koud s ’nachts en s ’morgens. De deuren van
de Jalsa Gah zullen ook openblijven voor de ventilatie. Daarom
worden alle deelnemers verzocht om warme kleding mee te nemen voor
zichzelf en voor jonge kinderen.

