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ن ن پروگرامات عام ہیں, اآ ن الیئ  کورونا وبا دوران دوسرا رمضان ہے ۔ باوجود اسکے کے اآ
ن افطار کی تیاری اہم ہے الیئ

ن افطار پروگرام اس لیے متعارف کرایا جارہا ہے تاکہ مسلمان ایک دوسرے ن الیئ  اآ
 کے ساتھ مل کر افطار اور  دل کی بات کر سکیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ

ن افطار میں مدعو کرنا چاہتے ہوں ن الیئ   مسلمانوں کو اآ

 پیش لفظ
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اس کے مقاصد پر غور کریں

ی مقاصد ہو سکتے ہیں اجتماعی افطار کے کیئ
یوں کو افطار کروا کر  مثال لوگوں سے ملنا، اجتماعی عبادت، یا اپنے بھایئ

ثواب حاصل کرنا
ن افطار پروگرام پر لوگوں کو مدعو کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس ن الیئ  اآ

پ لوگوں سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں دعوت کا مقصد کیا ہے اور اآ
ن افطار پر لوگوں کو مدعو کرنے کے ممکنہ مقاصد درج ذیل ہو ن الیئ  اآ

سکتے ہیں

 معلوم کرنا 
 کہ لوگ رمضان

 کیسے گزار رہے
ہیں

ن افطار سے پہلے ن الیئ اآ

 پنے ہی شہر 
 میں دوسرے

 مسلمانوں سے
 ملنا اور معلوم

 کرنا کہ ان کا
 رمضان کیسے گزر
 رہا ہے کینیڈا میں

 ملک کے 
 طول و عرض میں

 اپنے خاندان کے
 لوگوں سے ملنا

اور یادیں جمع کرنا

 دوران 
 رمضان اپنے

 والدین کے
 معموالت سے

گاہی حاصل کرنا اآ
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پ کا لوگوں کو افطار پر مدعو کرنے کا مقصد کچھ ہی ہو کوشش کریں کہ یہ ایک  اآ
ے یادگار، بامعنی اور ممکنہ طور پر کچھ لوگوں کے لیے تبدیل کن موقع ہوجایئ

پ کی افطار پارٹی کا مقصد جتنا جامع ہوگا اتنی ہی یہ افطار پارٹی با معنی ہوگی اآ
پ اس افطار پارٹی کے دوران کیا بات کر سکتے ہیں  اپنے دل کو ٹٹولیں اور سوچیں کہ اآ

اپنے دوستوں کے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں یا پھر اپنے بارے میں

٤



تھوڑا بھی بہت ہے
 ایک محبت بھری اور خش کن افطار کے لیے پانچ چھے لوگ بھی بہت ہیں.

پ زیادہ لوگوں کو بھی بال سکتے ہیں لیکن پانچ چھ لوگوں کے درمیان بات  اآ
ے کا اظہار کر سکتے ہیں سان ہے اور تمام لوگ اپنی اپنی رایئ چیت کرنا اآ

ے کس کو مدعو کیا جایئ
پ کیا بات کرنا  مدعوین  کی لسٹ بنانے سے پہلے ایک بار پھر سوچیں کہ اآ

ی مناسب رہے گا ے کویئ چاہتے ہیں اور اس کے لیئ
یں مندرجہ ذیل خاکہ اپنے  ذہن میں الیئ

ہلکی پھلکی گفتگو

ن افطار کے مقاصد ن الیئ اآ مدعوین

عام افراد کو مدعو کیا جا سکتا ہے

خاندان کے بزرگوں کے لیے خاص لوگوں کو بالیا جا سکتا ہے

 وہ لوگ جن سے کسی خاص قسم
 کے موضوع پر بات کی جاسکتی ہے

مثال رمضان

 خاص لوگوں کے ساتھ کچھ عام
لوگوں کو بھی بنایا جا سکتا ہے
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ن افطار کے کیا مقاصد ہیں ن الیئ پ کی اآ ے کہ اآ غور کیجیئ
ی کے لیے ی کے کی عزت افزایئ مدعوین کی عزت افزایئ

ان کے شایان شان دعوت نام تحریر کریں 
ی اقتباس پڑھیں  کویئ
ی جو یاد گار ہو  ے تصویر بنایئ ان کے لیئ
ی ایسا سوال ان سے پوچھیں جب بہت دن تک یاد رکھیں  کویئ
پ ان سے  ے کہ اآ  ایسا دعوت نامہ تحریر کریں جو کہ  مدعوین کو بتایئ

افطار  کے دوران کیا بات کرنا چاہتے ہیں

ن افطار کے  ن الیئ  اآ
انتظامات دعوت نامہ

پ افطار پر کچھ فنکاروں کو بالنا چاہتے ہیں تو ان سے اپنے فن لہ اگر اآ  مسیئ
پاروں کے بارے میں تبادلہ خیال کریں یا ان کے فن پاروں کے بارے میں پوچھیں
پ اپنے والدین یا نانا نانی اور دادا دادی کے ساتھ اپنے بچپن کے رمضان کی  گر اآ

 یادوں کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو نے سواالت پہلے سے بتا دیں تاکہ وہ ان کے
یں جن پر اظہار  جوابات تیار کرسکیں یا پھر ان کو کچھ ایسی تصاویر دکھایئ

خیال کر سکیں

ے ن پلیٹ فارم پر کیا جایئ ن الیئ افطار کا اہتمام کس اآ

پ کے ن پلیٹ فارم کا انتخاب کرتے وقت ذہن میں رکھیں کہ اآ ن الیئ ے اآ  افطار کے لیئ
سان رہے گا ن پلیٹ فارم پر افطار کرنا اآ ن الیئ  مدعوین کے لیے کس اآ
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س   کلب ہاوئ

ے ن پلیٹ فارم میں سے ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں برایئ ن الیئ پ مندرجہ ذیل اآ  اآ
ن پلیٹ فارم استعمال کرنے ن الیئ ی اآ پ کو ان میں سے کویئ  مہربانی یہ یاد رہے ہم اآ
پ کی معلومات ے ہے اآ پ کی معلومات کے لیئ  کا مشورہ نہیں دے رہے بلکہ صرف اآ

ن پلیٹ فارم اور ان کے بارے میں معلومات مندرجہ ذیل ہے ن الیئ ے کچھ اآ کے لیئ
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نوعیت ن پلیٹ فارم ن الیئ اآ

ی فون استعمال کرنے والوں یئ  اآ
ے ڈراپ ان کےلیئ

یو ی جی الیئ یئ  انسٹاگرام سٹوریز کے ساتھاآ
نٹ درکار یو براڈکاسٹ )دو اکاوئ  الیئ

)ہیں

ےزوم ڈیو اور ویڈیو کے لیئ ن اآ ن الیئ اآ

بڑی تعداد میں مدعوین کے لیےسکاءیپ

م ی پیڈگروپ فیس ٹایئ یئ ل فون اور اآ  موبایئ
استعمال کرنے والوں کے لیے

ےواٹس ایپ انسٹنٹ میسجنگ کے لیئ

ے )فیسفیس بک میسنجر  انسٹنٹ میسجنگ کے لیئ
نٹ ضروری ہے )بک اکاوئ
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طعام کیا ہو

پ افطار ے کیا ہونا چاہیے چاہے اآ پ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ افطار میں کھانے کے لیئ  یہ اآ
ن کر رہے ہو یا بنفس نفیس کرونا وبا کے دوران ایس او پی کو ملحوظ خاطر رکھتے ن الیئ  اآ

ے طعام کا اہتمام کریں ۔ مدعوین کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں اور سوچیں کہ وہ کیا  ہویئ
پ کے افطار پروگرام کی کامیابی کے لیے ایک بہترین طعام بہت  کھانا پسند کریں گے ۔ اآ

ضروری ہے

گاہی افطار کے پروگرام کے بارے میں اآ
  

پ اپنے ن پلیٹ فارم اور طعام کے چناوئ کے بعد بہت ضروری ہے کہ اآ ن الیئ  مدعوین ,اآ
گاہ کریں پروگرام سے اپنے مدعوین کو اآ

گاہ کریں کہ پ اپنے مدعوین کو اآ  افطار کے دن سے کم ازکم ایک یا دو دن پہلے اآ
ے مدعوین کو کن ن پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں اور اس کے لیئ ن الیئ پ کونسا اآ  اآ

ن لوڈ وغیرہ, تاکہ وہ ان ن پلیٹ فارم ڈاوئ ن الیئ  چیزوں کی ضرورت پڑے گی: انٹرنیٹ, اآ
.تمام چیزوں کا بروقت بندوبست کرسکیں

ڈیو اور ویڈیو  اس ضمن میں تمام معلومات اپنے مدعوین کے لیے فراہم کریں مثال اآ
سکیورٹی کے بارے میں معلومات مدعوین کے نام غیر ہ افطار کے دوران
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ن افطار کا انتظام کرنے کی ن الیئ  کامیاب اآ
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پروگرام شرکاء کے تعارف سے شروع کریں
ی بھی شریک سب سے پہلے اپنا تعارف کرے اس کے بعد کسی ایک کو اپنا تعارف کرانے  کویئ

کو کہے
یہ ایک دلچسپ سوال کی مدد سے بھی کیا جا سکتا ہے

پ اپنا تعارف کراتے وقت اپنا کیمرہ ان رکھیں مگر اس کو  شرکاء سے درخواست کریں کہ اآ
دہ ہوگا ۔  زوم میٹنگ میں ن رکھنے سے یقین فایئ یں۔ کچھ رات کو اپنا کیمرہ اآ  ضروری نہ بنایئ

گیلری سے یقینا یہ پتہ کیا جا سکے گا کہ پروگرام میں کتنے لوگ شریک ہے
ی دوسرا بات کر رہا ہو یک بند رکھیں جب کویئ واز یعنی مایئ شرکاء کو ہدایت کی ہے کہ اپنی اآ

 خود بھی افطار میں بنفس نفیس موجود رہیں
پ کو چاہیے کہ اپنا کھانا افطار سے پہلے تیار کریں تاکہ افطار میں شریک ہو سکیں ۔  اآ
ن کا افطار کا تاثر بنفس نفیس افطار کی طرح ہو۔ اس کے لیے ن الیئ  کوشش کریں کہ اآ
پ اپنا کیمرہ ان رکھیں اور شرکاء کی طرف دیکھ کر ان سے بات کریں ضروری ہے کہ اآ

 ہر گروپ میں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ زیادہ عبادت کرتے ہیں بطور میزبان
ن فارمیٹ میں ن الیئ یں کہ ہر شریک کو بات کرنے کا موقع ملے گا۔ اآ  اس بات کو یقینی بنایئ

 عام طور پر ایک فیچر ہاتھ بلند کرنے کا ہوتا ہے۔ لوگوں سے کہیں کہ وہ بات کرنے سے پہلے
اپنے ہاتھ بلند کریں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کون بات کرنا چاہتا ہے

نے جانے کا خیال رکھیں بریک کے اور لوگوں کے اآ

پ کے پ کے پروگرام کے دوران لوگ باہر جانا چاہیں۔ ان کو اجازت دیں کہ ضرورت پڑنے پر اآ  ممکن ہے اآ
 پروگرام سے باہر جا سکتا ہے مثال کے طور پر وضو کرنے کے لیے، روزہ افطار کرنے کے لیے یا مغرب کی

نماز پڑھنے کے لیے
ن افطار کا وقت ن الیئ اآ

پ کے پروگرام میں مختلف لوگ مختلف اوقات میں شریک ہونا چاہیں ممکن ہے کہ اآ
پ چاہیں تو اپنا پروگرام افطار سے پہلے یا افطار کرنے کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں ۔بطور  اآ
ے موزوں ترین ہوگا ۔ یہ طے  میزبان یہ سوچیں کہ کون سا وقت زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیئ

ن ن الیئ  کرنے کے بعد اپنے پروگرام کا اعالن کریں اور پھر اس پر عمل کریں ۔ 60 منٹ کا دورانیہ اآ
ی موزوں ہے ے انتہایئ افطار پروگرام کے لیئ

غاز گفتگو کا مناسب اآ
ے  چھی گفتگو کسی بھی تقریب کی زینت کا سبب بنتی ہے۔ تقریب کے دوران اچھی گفتگو کے لیئ

کچھ سواالت کا انتخاب کیجیے
پ لوگ اپنے گھروں میں عام طور پر کن چیزوں سے افطار کرتے ہیں اآ
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مثال
ے جس کا جواب صرف ہاں یا نہ میں نہ ہو ایسا سوال کیجیئ

ی بات کے بارے میں اظہار خیال کریں اور ے کہ وہ ایک دوسرے کی کہی ہویئ  شرکاء سے درخواست کیجییئ
سواالت کریں

پ کے کون سے سواالت دوسرے لوگوں کو اظہار خیال کا موقع فراہم کریں گے سوچیں کہ اآ
ہنگ ہونے کیا وقت دیں۔ عام نوعیت کے سواالت سے غاز میں لوگوں کو ماحول سے ہم اآ  گفتگو کے اآ

غاز کریں۔ ذاتی سواالت بعد میں کریں۔ گفتگو کا اآ
پ نے گفتگو شروع کر سکتے ہیں سواالت جن سے اآ

پ کے افطار کی بچپن کی یادیں کیا ہے اآ
پ کیا چیز یں خاص طور پر افطار میں کھانا پسند کرتے ہیں اآ

پ عید عام طور پر کیسے مناتے ہیں اآ
ی چیز کو رونا با کے دوران سیکھی ی نیئ پ نے کویئ پ پچھلے رمضان میں اآ کیا اآ

ی خاص صالحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں پ اس رمضان میں کیا خاص کام کرنا چاہتے ہیں کیا اپنے اندر کویئ اآ
پ رمضان کا مزہ دوباال کر سکیں پ کے شہر میں کچھ ایسی جگہ ہیں یا مقامات ہیں جن پر جاکر اآ کیا اآ

ے اپنے افطار پروگرام کو یادگار بنا یئ
یے۔ پھر ایسا موقع شاید ن افطار کے پروگرام کو یادگار بنا یئ ن الیئ  کینیڈا کے مسلمانوں کے ساتھ اپنی اآ

ے۔ یئ نہ اآ
افطار کے بعد

ے شرکاء کی شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیجیئ
یے شرکاء کو انفرادی پیغامات بھیجے اور افطار میں شرکت پر ان کا شکریہ ادا کرے۔برکت کو پڑھایئ

یے کہ وہ کیسا رہا۔  ہمیں اور دوسرے بہت سے لوگوں کو اپنے ڈیجیٹل افطار پروگرام کے بارے میں بتایئ
پس میں مل نہیں پا  کرونا وبا کی وجہ سے بنفس نفیس افطار پروگرامات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اآ

ے ن افطار سے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع فراہم کیجیئ ن الیئ رہے۔ اآ
ے ھیش ٹیگ ڈیجیٹل افطار  کے فروغ میں ہماری مدد کیجیئ

پ مندرجہ ذیل طریقوں سے ہماری مدد کر سکتے ہیں اآ



یں اپنی گفتگو کا ماحاصل دوسروں تک پہنچایئ
یں ڈیو دوسروں تک پہنچایئ کسی اہم سوال اور اس کے جواب کی اآ

ی بالگ ہے تو اس پر اپنے خیاالت کا اظہار کریں پ کا کویئ اگر اآ
ن افطار پروگرام کے بارے میں سیل کسی بھی سوشل ن الیئ  پنے اآ

یں میڈیا پلیٹ فارم سے دوسروں تک پہنچایئ

Instagram / Facebook / Twitter:  @digitaliftars
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 ١ اپنے پروگرام کے دوران شرکاء کھانے یا
 دونوں کے فوٹو انسٹاگرام پر دوسروں کے

ر کریں ساتھ شییئ
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پ کے  جتنے جامعہ اآ

تراکیب اقدامات

 افطار کے مقاصد متعین کیجیے اور
پ کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں یہ کہ اآ

اغراض

مقاصد

 جتنے شرکاء کم ہوں گے
گفتگو اتنی ہی بہتر ہوگی

ے  مدعوین کی تعداد کا تعین کیجیئ
 اور تعداد کے مطابق موضوعات

مدعوین کی تعداد

پ کے افطار کا انتظام  اآ
پ  کرنے کی وجہ ہی اآ
 کو شرکاء کی تعداد

ے گی بتایئ

پ کون ے کہ اآ  مدعوین کو مطلع کیجیئ
ن پلیٹ فارم استعمال کریں ن الیئ  سا اآ

دعوت نامہ

پ کے  افطار سے پہلے اآ
 انتظامات افطار کی

ے تیار  مدعوین کو گفتگو کے لیئ
 کیجیے ایک دعوت نامہ ہے اقتباس

 مدعوین کو تیار
ے کیجیئ

 اچھی گفتگو ہی ایک
 کامیاب تقریب کی

ضمانت ہے

 گفتگو شروع کرنے کے طریقے اور
ے سواالت سوچیئ

گفتگو کی تیاری

١٢

ے کہ کس  غور کیجیئ
پ کا ہر قدم ایک  طرح اآ

 کامیاب افطار کی
طرف لے جا سکتا ہے

ے جن کا تیار کرنا اور  وہ کھانے تیار کیجیئ
ے وہ ہوٹل سان ہو۔ پسند کیجیئ  کھانا اآ

پ جاننا چاہتے ہوں یا وہ  جس میں اآ
پ کھانا چاہتے ہوں کھانا جسے اآ

طعام کی تیاری
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 اچھی پالننگ ہیں ایک
 کامیاب افطار کا انتظام

کرنے کی ضمانت ہے

تراکیب اقدامات

ن پلیٹ فارم کے بارے ن الیئ  محفوظ اآ
میں معلومات حاصل کیجیے

اغراض

ن ن الیئ  محفوظ اآ
پلیٹ فارم

 کورونا وبا کے دوران بنفس
 نفیس تقریبات نہ ہونے کی

ن افطار ن الیئ پ کی اآ  وجہ سے اآ
 لوگوں کو ایک دوسرے سے

ملنے کا سبب فراہم کرے گی

 یش ٹیگ ڈیزل افطار کی مدد سے
 اپنی پسند کا سوشل میڈیا پر

گفتگو کو مشتہر کیجیے

 اپنی گفتگو کو
یں گے بڑھایئ  اآ

١٢


