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در رابطه با برنامه های نوروزی  بنیاد      1  -اطالعیه شماره   

 تا رسیدن نوروز فاصله چندانی باقی نمانده است

 همه ساله هموطنان و خانواده های ایرانی با حضور خود در بنیاد سنتهای نوروزی را زنده نگه داشته اند

  91اما امسال متآسفانه جمعی از هموطنان در ایران و گروهی از انسان ها در جوامع دیگر اسیر ویروس جدید کووید 

شده اند.” کرونا ” موسوم به   

 در این شرایط خوب است که پند شیخ اجل سعدی شیراز را با خود زمزمه کنیم و از پیروی آن غفلت نورزیم آنجا که 

:می فرماید  

آدم اعضای    یکد  یگرند                                            که رد آفرینش ز یک گوهرند  بنی     
 چو عضوی     هب    ردد    آورد    روزگار                              دگر عضو اه     را    نماند    قرار       

 

 از اینرو، جهت همدردی با خانواده های عزیزازدست داده و رعایت سالمت و بهداشت هموطنان مقیم هیوستن

.بدر امسال برگزار نمیگردد 91 وگردهمائی چهارشنبه سوری در بنیاد  که از اهّم موارد است ،   

 اما برای رونق بحشی بر آئین نوروزی در منازل ،  بعضی اقالم سفره هفت سین از جمله : 

در محل بنیاد برای فروش عرضه خواهد شد  ...سبزه  وسمنو  ،سنبل   

بعدازظهر  1بعدازظهر الی  یکاز ساعت مارچ  91یکشنبه و  مارچ 91شنبه هموطنان گرامی میتوانند روزهای   

جهت خرید به بنیاد مراجعه نمایند بعدازظهر  8 الی 1از ساعت  مارچ   91سه شنبه و روز    

Notice of Nowruz Events cancellation 

 
For the safety of the broader community, all Nowruz events will be canceled due the expanding risk of Coronavirus. 

 
To respect those whose families have lost loved ones, please reflect on the words from the famous poet Sa'adi: 

 

Human beings are members of a whole 
In creation of one essence and soul 

 
If one member is afflicted with pain 
Other members uneasy will remain 

 

The Bonyad New Year events (4 Shanbeh Soori & 13 Bedar) are going be cancelled for this year. Thank you for your understanding. 

 


