
 

 
 الديني المحلي أعزائي قادة المجتمع

في  "١٩"كوفيد  في مساعدة كندا على تأخير انتشار إلى يومنا هذا معلى جهودك مأتواصل معك اليوم ألشكرك
للحد من و في كندا.  "١٩"كوفيد  عدد حاالتفي  خالل األسابيع القليلة الماضية ، شهدنا زيادةً  . المحلية مجتمعاتنا

ةفي جميع أنحاء البالد ، طلبت الحكومات ومسؤولو الصحة من  المحلية في المجتمعات "١٩"كوفيد  انتشار  العامَّ
البقاء في المنزل وتجنب االزدحام واالمتناع عن التحية االجتماعية الشائعة مثل التباعد االجتماعي. وهذا يعني  تبني 

  .الوباء تفشيانتشار المرض أثناء  من للحدِّ  أكثر الطرق فعاليةً  إحدىهذه  المصافحة. 
فيما وذلك  على المستوى المحلي ومستوى المقاطعة واإلقليماتباع نصيحة سلطات الصحة العامة  وما أطلبه منكم هو

ةالقيود المفروضة على التجمعات االلتزام بو بالتباعد االجتماعييتعلق   ، على وجه االحتمال، شأنها، والتي من العامَّ
 .في الوقت الحالي ةٍ منتظم بصورةٍ المعتادة عليق جميع الخدمات ت أن تشمل

لتي يمكن أن ، وهي المسافة ابمسافٍة قدرها مترينحول أنفسنا  حمايةٍ محيط  الحفاظ علىالتباعد االجتماعي  يشمل
ثالرذاذ نتشر فيها ي يمكننا حماية الجتماعي س. فقط من خالل التباعد ااالسعال أو العطبسبب  بالفيروس الملوَّ

الذين هم األكثر و، اً صحيَّ  الذين هم ليسوا على ما يُرامٍ كبار السن والكنديين  حماية ، بما في ذلكالمحلية مجتمعاتنا
 .معدي بمرٍض لخطر اإلصابة  عرضةً 

في منازلهم  صغيرةٍ  تجمعاتٍ  رصة الستضافةهذه الف انتهازفي  المحلي قد يرغب العديد من أعضاء المجتمع
كمأنا و. متعددة األغراض كمرافقٍ  المخصصة وغرفهم ،وشققهم بمثل  القيامالقيادي لتثبيط  مدورك تفعيلعلى  أحضُّ

  .اتكم المحليةمجتمعو المصلِّين من موصحة رعاياكمن أجل حماية سالمة وذلك ، هذه التجمعات
عليها الشكوك  عصيبةٌ تُخيِّمُ أوقاٌت هي  األوقاتهذه ف السهل.  األمر ليس باألمرأن هذا ب تامةٍ  إنني على درايةٍ 

ة يلجأأن  بالنسبة للكثيرين ومن المحتملِ والتساؤالت  الترابط  بغرض عقيدتهمإلى  م المحليةفي مجتمعاتك العامَّ
دد مأطلب منكوأنا . والتماسك  م المحليوتشجيع جميع أفراد مجتمعك القيام بدوركم القيادياالستمرار في  في هذا الصَّ

ة مبتكر نوا خيارات بديلةتبَّ  ممنالقادة الدينيين عبر كندا لعديد من رؤيتي لفيني ثَّت بلقد  على البقاء في المنزل. 
تخدام وسائل ، بدًءا من تقديم الخدمات عبر اإلنترنت إلى اسروح الحماس والشجاعة المحلية مجتمعاتهم لتواصل معل

جهودنا  في االستمرار الثبات على في طريق ه المبادراتمن هذ المزيدَ أن أرى ي أمل ٌ وكلِّ  التواصل االجتماعي. 
 .المحلي على مستوى المجتمع" ١٩"كوفيد  من انتشار للحدِّ  الجماعيةِ 

 .ريادتكمدعمكم ومن خالل في بالدنا " ١٩"كوفيد  التحدي لهذا لتصديال يسعنا إال ا
 
 زيارةيرجى رد التوعية ووثائق التوجيه ، ُبما في ذلك موا، "۱۹ "كوفيدلـ كندا  تصديمزيد من المعلومات حول لل

Canada.ca/coronavirus. 
 لكم، شكراً 

 في كندا كبيرة المسؤولين الطبيين لدى وزارة الصحة العامةالدكتورة تيريزا تام ، 
 


