
 

  
  رهبران محترم مذهبی جامعه

  
طی چند هفته . تشکر کنم 19-کردن شيوع کوويد  کند درشما در زمينه کمک به کانادا  وقفهبی هایتالشمايلم امروز از 

و مقامات بهداشتی از مردم جوامع  هادولت. ايمبودهدر کانادا   19-گذشته، ما شاهد افزايش تعدادی از  موارد  ابتال به کوويد 
به معنی ماندن در خانه،   امر اين. فاصله اجتماعی را رعايت کنند 19-تا برای کاهش شيوع کوويد اندخواستهسراسر کشور  

ثابت شده است که حفظ  .اجتماعی معمول مانند دست دادن است  پرسیاحوالو خودداری از رعايت آداب  ازدحامپرهيز از 
  .است پيشروی آنبرای کاهش شيوع بيماری در هنگام  هاراهيزيکی يکی از مؤثرترين فاصله ف

مقامات بهداشت عمومی محلی، استانی و سرزمينی خود را در رابطه با حفظ فاصله  هایتوصيهتا  خواهممیمن از شما 
ی در حال حاضر است را دنبال اجتماعی و محدوديت شرکت در اجتماعات، که احتماالً شامل معلق کردن کليه خدمات عاد

  .کنيد
معلق در آلوده  ذراتکه   ایفاصله -محدوده دو متری محافظت در اطراف خودمان است يک فاصله اجتماعی شامل ايجاد 

  .از طريق سرفه يا عطسه پخش شوند توانندمیهوا 
  

نسبت به آسيب پذير  هایکانادايیاز اجتماعات خود، شامل افراد مسن و  توانيممیکه   است اجتماعیفاصله حفظ فقط از راه  
  .شديد هستند، محافظت کنيم هایبيماریابتال به  ض، که بيشتر در معربيماری

و  هاآپارتمان، هاخانهدر اجتماعات کوچک در  هايیميهمانیبسياری از اعضای جامعه ممکن است مترصد اين فرصت برای برپايی  
تا برای حفظ ايمنی و سالمتی جماعت و اجتماع خود از نقش رهبری  کنممیمن از شما درخواست . چند منظوره خود باشند هایاتاق

  . خود برای منصرف کردن اين افراد از تشکيل  اين اجتماعات استفاده کنيد
 
 

ار است و افراد اجتماعات شما احتماالً اين زمان برای بسياری از افراد نامطمئن و دشو. نيست یآسان رکاکه اين  دانممیمن 
اعضای جامعه را به  تمامتا همچنان به هدايت خود ادامه دهيد و  کنممیمن از شما درخواست . خواهندمیمدد ايمان خود  از

ديگر، از  مشابه هایروشاز رهبران مذهبی در كانادا كه  هایداستانبسياری از  مطالعه از  من. ماندن در خانه ترغيب کنيد
ما به   .امشده دلگرم، اندکردهبه اجتماعات خود استفاده  اجتماعی برای کمک هایرسانهارائه خدمات آنالين تا استفاده از 

بيشتری را در اين  هاینمونهاميدوارم و  دهيممیدر سطح جامعه ادامه  19-کوويد جمعی خود برای کاهش شيوع  هایتالش
  .زمينه مشاهده کنيم

  . در کشورمان پاسخ دهيم  19-به چالش ابتال به کوويد توانيممیفقط با پشتيبانی و رهبری شما ما  
 

، شامل منابع اطالعاتی و اوراق راهنما، به 19-کانادا به کوويد العملعکسبرای کسب اطالعات بيشتر در مورد 
Canada.ca/coronavirus مراجعه کنيد.  
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