رهبران محترم مذهبی جامعه
مايلم امروز از تﻼشهای ﺑیوقفه شما در زمينه کمک ﺑه کانادا در کنﺪ کردن شيوع کوويﺪ  19-تﺸﮑر کنم .طی چنﺪ هفته
گذشته ،ما شاهﺪ افزايش تعﺪادی از موارد اﺑتﻼ ﺑه کوويﺪ  19-در کانادا ﺑودهايم .دولتها و مقامات ﺑهﺪاشتی از مردم جوامع
سراسر کﺸور خواستهانﺪ تا ﺑرای کاهش شيوع کوويﺪ 19-فاصله اجتماعی را رعايت کننﺪ .اين امر ﺑه معنی مانﺪن در خانه،
پرهيز از ازدحام و خودداری از رعايت آداب احوالپرسی اجتماعی معمول ماننﺪ دست دادن است .ثاﺑت شﺪه است که حفظ
فاصله فيزيﮑی يﮑی از مؤثرترين راهها ﺑرای کاهش شيوع ﺑيماری در هنگام پيﺸروی آن است.
من از شما میخواهم تا توصيههای مقامات ﺑهﺪاشت عمومی محلی ،استانی و سرزمينی خود را در راﺑطه ﺑا حفظ فاصله
اجتماعی و محﺪوديت شرکت در اجتماعات ،که احتماﻻً شامل معلق کردن کليه خﺪمات عادی در حال حاضر است را دنبال
کنيﺪ.
فاصله اجتماعی شامل ايجاد يک محﺪوده دو متری محافظت در اطراف خودمان است  -فاصلهای که ذرات آلوده معلق در
هوا میتواننﺪ از طريق سرفه يا عطسه پخش شونﺪ.
فقط از راه حفظ فاصله اجتماعی است که میتوانيم از اجتماعات خود ،شامل افراد مسن و کانادايیهای آسيب پذير نسبت ﺑه
ﺑيماری ،که ﺑيﺸتر در معرض اﺑتﻼ ﺑه ﺑيماریهای شﺪيﺪ هستنﺪ ،محافظت کنيم.
ﺑسياری از اعضای جامعه ممﮑن است مترصﺪ اين فرصت ﺑرای ﺑرپايی ميهمانیهايی در اجتماعات کوچک در خانهها ،آپارتمانها و
اتاقهای چنﺪ منظوره خود ﺑاشنﺪ .من از شما درخواست میکنم تا ﺑرای حفظ ايمنی و سﻼمتی جماعت و اجتماع خود از نقش رهبری
خود ﺑرای منصرف کردن اين افراد از تﺸﮑيل اين اجتماعات استفاده کنيﺪ.

من میدانم که اين کار آسانی نيست .اين زمان ﺑرای ﺑسياری از افراد نامطمئن و دشوار است و افراد اجتماعات شما احتماﻻً
از ايمان خود مﺪد میخواهنﺪ .من از شما درخواست میکنم تا همچنان ﺑه هﺪايت خود ادامه دهيﺪ و تمام اعضای جامعه را ﺑه
مانﺪن در خانه ترغيب کنيﺪ .من از مطالعه ﺑسياری از داستانهای رهبران مذهبی در كانادا كه از روشهای مﺸاﺑه ديگر ،از
ارائه خﺪمات آنﻼين تا استفاده از رسانههای اجتماعی ﺑرای کمک ﺑه اجتماعات خود استفاده کردهانﺪ ،دلگرم شﺪهام .ما ﺑه
تﻼشهای جمعی خود ﺑرای کاهش شيوع کوويﺪ  19-در سطح جامعه ادامه میدهيم و اميﺪوارم نمونههای ﺑيﺸتری را در اين
زمينه مﺸاهﺪه کنيم.
ما فقط ﺑا پﺸتيبانی و رهبری شما میتوانيم ﺑه چالش اﺑتﻼ ﺑه کوويﺪ 19-در کﺸورمان پاسخ دهيم.

ﺑرای کسب اطﻼعات ﺑيﺸتر در مورد عﮑﺲالعمل کانادا ﺑه کوويﺪ ،19-شامل مناﺑع اطﻼعاتی و اوراق راهنما ،ﺑه
 Canada.ca/coronavirusمراجعه کنيﺪ.
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