
 

 
 

 
ਿਪਆਰੇ ਧਾਰਿਮਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਿਹਬਾਨ 
ਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿਕ ਹਣੁ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ  
ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵਚੱ ਤੁਸੀ ਂਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਿਪਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫਿਤਆਂ 
ਦੌਰਾਨ ਅਸੀ ਂਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੂ ੇਮੁਲਕ ਿਵੱਚ ਕਿਮਉਿਨਟੀਜ਼ 
ਅੰਦਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ 
ਸਮਾਿਜਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾਕੇ ਰਖੱੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਜਾਵੇ, ਭੀੜ ਤ ਬਿਚਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 
ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਿਮਲਣ-ਜੁਲਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਿਰਵਾਇਤਾਂ ਤ ਬਿਚਆ ਜਾਵੇ। ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਕੋਪ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਇਕ ਹੈ।  
ਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਿਕ ਸਮਾਿਜਕ ਦਰੂੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉਤੱੇ ਰਕੋਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ 
ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਫਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆ 
ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  
ਸਮਾਿਜਕ ਦਰੂੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਘੇਰਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਿਖਆ 
ਜਾਵੇ। ਐਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਖੰਘ ਜਾਂ ਿਛੱਕਣ ਵੇਲੇ ਿਨੱਕੇ ਿਨੱਕੇ ਿਛੱਟੇ ਿਡੱਗਦੇ ਹਨ। ਿਸਰਫ ਸਮਾਿਜਕ 
ਦਰੂੀ ਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀ ਂਆਪਣੀਆਂ ਕਿਮਉਿਨਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਿਵਚੱ ਸਾਡੇ ਉਹ 
ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਵੀ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।  
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਿਵਚੱ ਕਈ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਅਪਾਰਟਮਟਾਂ 
ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਰਮੂਾਂ ਿਵੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਨੇਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਿਕ 
ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਰਾਹੀ ਂਤੁਸੀ ਂਅਿਜਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕੋ ਤਾਂ ਿਕ ਇਨਾਂ ਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 
ਬਾਕੀ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  
ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਸਾਨ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅਤੇ ਕਿਠਨ ਸਮਾਂ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਕਿਮਉਿਨਟੀਜ਼ ਿਵਚੱ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਚ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਣਗੇ। ਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਹਾਂਗੀ ਿਕ 
ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਨੰੂ ਇਹ ਕਹੋ ਿਕ ਘਰਾਂ ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹਣ। ਮੈਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਚ ਧਾਰਿਮਕ 
ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਕੇ ਬਹਤੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵ ਨਵ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਮੈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-29 ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵਚੱ ਪਸਾਰ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਵਾਸਤੇ 
ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਸਮੂਿਹਕ ਜਤਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ।  
 



 

ਕੋਿਵਡ-19 ਨੇ ਿਜਹੜੀ ਚਣੌੁਤੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀ ਂਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  
 
ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਤਨਾਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗਾਈਡੰਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਹਰੋ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ: Canada.ca/coronavirus. 
 
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, 
ਡਾ ਟਰੀਜ਼ਾ ਟੈਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੱੁਖ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਔਿਫਸਰ 
 


