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அன்பார்ந்த சமய சமூகத்தலைவர்களே,
எங் கே் கனடா சமூகங் கேிலடளய ககாவிட்-19பரவலை குலைப்பதை் கு, உங் கே்
கதாடர்ச்சியான முயை் சிக்கு எங் கே் நன்றிகே் . எங் கே் சமூகத்திை் கு உங் கே்
கசயை் பாடுகே் அவசியமானலவ. மை் றும் இக் காைப்பகுதியிை் உறுப்பினராக இருந்து,
நீ ங் கே் முன்கனடுக்கும் கபாது சுகாதார ஆக்க முயை் சிகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த
நன்றிகலே கதரிவித்துக்ககாே் கிளைன்,
தை் ளபாது கனடாவிை் ககாவிட் 19 ளநாயாேிகேின் கதாலக கூடிக்ககாண்டு கசை் வதாை் ,
பை பிராந்தியங் கேிை் இக்கூடுதை் நிலை கவலைக்கான காரணமாகின்ைது. இக்காை
கட்டத்திை், சமய சமூகத்தலைவர்கோை் அவரவர் சமூகங் கலே வழிநடத்தும் வகிபாகம்
இன்றியலமயாதது. எதிர்வரும் மாதங் கேிை் , ககாவிட்-19 பரவலைக் கட்டுப்படுத்த
,களனடிய மக்கலே அவர்களுலடய கசயை் பாடுகலேயும் அலமப்புகலேயும்
மாை் றிக்ககாே் ே ஊக்கப்படுத்துவளதாடு உங் கே் உதவிலயயும் நாடி நிை் கினளைன் .
நான் உங் கலே அறிவுறுத்துவது என் னகவன்ைாை் , இங் கு அறிவிக்கப்பட்ட இத் தீவிர
ளநாய் பரவைானது, ஒன்று கூடுதை் கோகிய திருமண நிகழ் வுகே் , மரணச் சடங் குகே் ,
மை் றும் சமய, சமூக நிகழ் வுகேின் ளபாளதயாகும் . ளமைதிகமாக, காைநிலை,வருடாந்த
விடுமுலைகே் மை் றும் மக்கே் வீடுகேிை் ஒன்று கூடும் சந்தர்ப்பங் களும் , இக்காைப்
பகுதியிை் இந்ளநாய் த்கதாை் லை அதிகரிக்கவும் , ளமலும் பரவும் அபாயத்லதயும்
அதிகரிக்க கூடும் .
நான் உங் களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும் புவது என் னகவன்ைாை் , கனடாவின் கபாது
சுகாதார நிறுவனத்லதப்பை் றி, ஒன்று கூடை் , நிகழ் வுகே் அபாயக் குலைப்பு கருவிகே்
,ககாவிட்-19 உைகப் பரவலின் ளபாது திட்டமிடை் , நிகழ் வுகே் , ஒன்று கூடலின் ளபாது
ஏை் படக் கூடிய அபாயங் கலேக் கருத்திை் ககாண்டு, தனிநபர், குழுக்கே் அை் ைது
நிறுவனங் களுக்கு உதவி புரியுமாறு நான் உங் களுடன் கசன்ை ஆடி மாதம் பகிர்ந்து
ககாணளடன் . இக்கருவியானது ககாவிட்-19 பரவலின் சாத்தியமான அபாயங் கலே
குலைக்கும் மாதிரி நடவடிக்லககலே வழங் கும் . நான் ளமலும் கூறிக்ககாே் வது
,மாகாண, பிராந்திய கபாது சுகாதார அதிகாரிகே் , கூட்டங் கேின் ளபாது கைந்து
ககாே் ளும் மக்கே் கதாலகலய அதிகரித்தாலும் , நீ ங் கே் உங் கே் சமூகத்திை் பரவும்
அேவுக்ளகை் பவும் , அந்தந்த ஒன்று கூடலுக்ளகை் ைதாகவும் குலைவான மக்கே்
கதாலகலய தீர்மானிக்கவும் .
குேிரான காைநிலையாலும் , வீட்டினுே் முடங் கியிருப்பதாலும் , துக்கம் ,மனஅழுத்தம் ,
மனக்குழப்பம் ,கவலை என்பன ஏை் படக்காரணமாகும் . நீ ங் களும் , உங் கே்
நிறுவனங் களும் உங் கே் சமூகத்திை் கு ளதலவயான மன நை சுகாதார உதவிகலே
முக்கியமாக கதாடர்ந்து வழங் க ளவண்டும் . இவ் இலணய தேமானது

Canada.ca/coronavirus களனடிய மக்களுக்குத் ளதலவயான மனநை சுகாதார வேங் கே்
மிகப் பரந்த அேவிலும் , உடனடி உதவிகலேயும் ககாண்டுே் ேது. கனடாவுடன் ஒன்ைாக
ஆளராக்கியம் இலணய முகப்பு, உம் இலணந்துே் ேது.
கனடாவிை் எங் கே் சமூகத்திை் ககாவிட்-19 பரவலை, கட்டுப்படுத்துவதிை் உங் கே்
முயை் சிக்கு எனது நன்றிலய மீண்டும் கதரிவித்துக் ககாே் கிளைன் . ளமைதிக
விபரங் களுக்கு ககாளரானா-19 க்கு கனடாவின் பதிை் , ளமலும் , விழிப்புணர்வு வேங் கே் ,
வழிகாட்டை் ஆவணங் களுக்கு Canada.ca/coronavirus. உே் நுலழயவும் .
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