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எம ச கத் ல் COVID-19 ைவரஸ் பர வைதக் ைறக்க இந்த நாட்களில்
நீ ங் கள் கனடா க் உத வ ல்
ன்ென த்த உங் கள அயராத
யற் க க் நான் என நன் ைய ம் பாராட் க்கைள ம்
ெதரி த் க் ெகாள் ன்ேறன். கடந்த ஒ
ல வாரங் களாக, கனடா ல்
COVID-19 ைவரஸ் ெதாற் ய ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக
அ கரித்தைத நாம் பார்த்ேதாம் . நா
வ
ம் எம ச கத் ல்
இந்த COVID-19 ைவரஸ் பர வைதக் ைறப்பதற் , நி வா க ம்
மற் ம் காதார அ காரிக ம் ெதா ைக ன்
தள் ளிநிற் க ேவண் ய
ரத்ைத ேப
மா ெபா மக்களிடம் ேகட் க்ெகாண் ள் ளார்கள் .
இந்த ெதா ைக ன்
தள் ளிநிற் க ேவண் ய
ரம் என்ப ெவளிேய
ெசல் லாமல்
களில் இ த்தல் , மக்கள் றளாகக்
ம் இடங் க க்
ெசல் லா
த்தல் மற் ம் ைக
க் வரேவற் றல் ேபான்ற ெபா வான
ச க வரேவற் நைட ைறகளி
ந் த ர்ந் ெகாள் ளல்
த ய
ெசயற் பா கைளக் க
ன்ற . இ இவ் வாறான ஒ ைவரஸ்
ெதாற் ம் ேநரத் ல் ேநாய் பர வைதத் த ப் பதற்
கச் றந்த
வ களில் ஒ வ யா ம் .
ெதா ைக ன்
தள் ளிநிற் க ேவண் ய
ரம் மற் ம் தற் கா கமாக
வழைமயான ேசைவகைள இைடநி த் வ அடங் கலாக மக்கள்
ஒன்
வைத மட் ப் ப த்தல் ஆ யன பற் உங் கள் உள்
ர்,
மாகாண, மற் ம் மாணில காதார அ காரிகள்
ம்
அ
ைரகைளப் ன்பற் மா நான் உங் களிடம்
ேகட் க்ெகாள் ன்ேறன்.
ெதா ைக ன்
தள் ளிநிற் க ேவண் ய
ரம் எ ம் ேபா அ எம் ைம
ழ இரண்
ற் றர் பா காப் பான ஒ வலயத்ைத
ஏற் ப த் க்ெகாள் வைதக் க
ன்ற . இவ் வா நாம் தள் ளிநிற் ம்
ேபா , ம் வ
ந் அல் ல இ
வ
ந் ெதாற் றக்
ய
ெதாற் க்கள் ெதாற் வைதத் எம் மால் த த் க்ெகாள் ள
ம் . இந்தத்
ெதா ைக ன்
தள் ளிநிற் க ேவண் ய
ரத்ைத ேப
வதால்
மாத் ரேம
ேயார், க ைமயான ேநாய் ஆபத் அ க ள் ள ம த் வ
ரீ
ல் பா க்கக்
ய கன ய மக்கள் அடங் கலாக எம அைனத்
மக்கைள ம் எம் மால் பா காக்க
ம் .

ச கத் ல் பல மக்கள் தம
களி ம் , மா
களி ம் மற் ம் பல ேநாக்க
அைறகளி ம்
தள ல்
களியாட்டங் கள் ெசய் யலாம் . ஆைகயால் ,
உங் கள் ச கத் ன ம் மற் ம் உங் கள் அன் க் ரியவர்களின ம் காதார
நிைலையப் பா காக் ம் ெபா ட் இவ் வா
வைதத் த ர்ப்பதற்
உங் களின் தைலைமத் வப் பங் களிப் ைப ேம ம் நல் மா உங் களிடம்
ேகட் க்ெகாள் ன் ேறன்.

இ இல வான ஒ
டயமல் ல என்ப எனக் ெதரி ம் . எம
ச தாயத்
ள் ள அேநகமான மக்கள் ஆதரவளிக்கக்
ய வைக ல்
ேநர்ைமயாக நடந் ெகாள் வார்கள் என்ப க னமான,
சந்ேதகத் ற் ரிய ஒ
டயமா ம் . ச தாயத்
ள் ள அைனவ ம்
களில் இ க்கக்
ய வைக ல் அவர்கைள ஊக்கப் ப த்த
ெதாடர்ந் ம் உங் களின் தைலைமத் வப் பங் களிப் ைப நல் மா
ேகட் க்ெகாள் ன்ேறன். ச க ஊடகங் கைளப் பயன்ப த் ஆன்ைலன் வச
டாக ேசைவகைள வழங் தம மக்கள்
ய
மாற் வ த் ெதரி
ைறகைளப் ன்பற் வதற் கனடா
ம்
ேநர்ைமயாக பா பட் வந்த தைலவர்களின் கைதகைள ேகள் ப் பட்
நான் ெபரி ம் ம ழ் ச் அைடந்ேதன் . ச க மட்டத் ல் இந்த COVID-19
ைவரஸ் பர ைதக் ைறப் பதற் கான எம
ட்
யற் களில் இவ் வா
அ கம் ேம ம் பங் களிப் ச் ெசய் ர்கள் என நான் நம்
ன்ேறன்.
உங் களின் ஆதர ம் தைலைமத் வ
இந்த COVID-19 பர வைதத் த த் நி

ம் இல் லாமல் எம் மால் மாத்
த்த
யா .

ரம் நாட் ல்

ப் ணர் வளங் கள் , வ காட்டல் ஆவணங் கள் என்பன அடங் கலாக
COVID- 19 ைவரஸ க்கான கனடா ன் ப
ட் நடவ க்ைக பற் ய
ேமல கமான தகவல் க க் Canada.ca/coronavirus என்ற இைணயத்தள
வச ைய நா ங் கள் .
நன் ,
ம த் வர் ெதேரஷா டாம் (Dr. Theresa Tam), கனடா
தைலைம அ காரி

ன் ெபா

காதார

