عزيز برادری کے مذہبی قائدين
ہماری کميونٹيز ميں کو ِوڈ (COVID-19) 19-کے پهيﻼؤ کو ٹهہرانے ميں اب تک کينيڈا کی مدد کی مقصد سے آپ
کی کوششوں کے لئے ،آپ کا شکريہ ادا کرنے کے لئے ميں آج آپ کے ساته رابطہ کر رہی ہوں ۔ پچهلے کچه ہفتوں
کے دوران  ،ہم نے کينيڈا ميں کو ِوڈ 19-سے متاثرکيسوں کی تعداد ميں اضافہ ديکها ہے۔ ملک بهر کی کميونٹيز ميں
کو ِوڈ 19-کے پهيﻼؤ کو کم کرنے کے لئے  ،حکومتوں اور صحت کے عہديداروں نے عوام سے معاشرتی فاصلے پر
عمل کرنے کو کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گهر ميں رہنا  ،ہجوم سے گريز کرنا اور مشترکہ سماجی استقبال جيسے
مصافحہ سے پرہيز کرنا۔ وبا کے دوران بيماری کے پهيﻼؤ کو کم کرنے کا يہ ايک مؤثر ترين طريقہ ہے۔
ميں آپ سے معاشرتی فاصلے اور بڑے پيمانے پر اجتماعات پر پابندی کے سلسلے ميں اپنے مقامی  ،صوبائی  ،اور
عﻼقائی پبلک ہيلته حکام کے مشورے پر عمل کرنے کو کہتی ہوں جس ميں ممکنہ طور پر اس وقت تمام باقاعده مذہبی
اجتماعات معطل کرنا شامل ہيں۔
معاشرتی دوری ميں اپنے ارد گرد دو ميٹر کا تحفظی ِﺧطہ پيدا کرنا شامل ہے – يہ وه فاصلہ ہے جس تک کهانسی يا
چهينک سے نکلے ہوۓ متاثره قطرے )ڈراپلٹس( پهيل سکتے ہيں ۔ صرف معاشرتی دوری کے ذريعہ ہی ہم اپنی
کميونيٹيز کی حفاظت کر سکتے ہيں  ،بشمول بوڑهے بالغ افراد اور طبی لحاظ سے کمزور کينيڈين جن کو شديد بيماری
کا ﺧطره سب سے زياده ہے۔
ہو سکتا ہے کہ کميونٹی کے بہت سارے ممبران اپنے گهروں  ،اپارٹمنٹس اور کثيرالمقاصد کمروں ميں چهوٹے
اجتماعات کی ميزبانی کے لئے اس موقع کو استعمال کرنا چاہيں۔ ميری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے قائدانہ کردار
کا استعمال کر کے ،عبادت ميں جمع ہونے والے لوگوں اوراپنی کميونٹی کی تحفظ اور صحت کو بچانے کے لئے ان
اجتماعات کی حوصلہ شکنی کريں۔
ميں جانتی ہوں کہ يہ آسان نہيں ہے۔ يہ بہت سے لوگوں کے لئے غير يقينی اور مشکل وقت ہے اور آپ کی برادری کے لوگ
ممکنہ طور پر حمايت کے لئے اپنے مذہبی عقيدے کی طرف مڑ رہےرہے ہيں۔ ميں تاکيد کرتی ہوں کہ آپ قيادت فراہم کرتے
رہيں اور اپنی براردی کے سبهی افراد کو گهر رہنے کی حوصلہ افزائی کريں۔ کينيڈا ميں اپنے قائدين کے متعلق ،جنہوں نے
سوشل ميڈيا کے استعمال سے لے کر آن ﻻئن ﺧدمات پيش کر کے اپنی برادريوں تک پہنچنے کے لئے نئے متبادل اﺧتيارات
اپنائے ہيں ،بہت ساری کہانيانن جان کر ميری حوصلہ افزائی ہوئی ہے ۔ مجهے اميد ہے کہ اسی طريق کار کو ميں مزيد ديکه
پاؤنگی ،جبکہ ہم کميونٹی کی سطح پر کو ِوڈ 19-کے پهيﻼؤ کو کم کرنے کے لئے اپنی اجتماعی کوششوں پر عمل پيرو ہيں۔
ہم صرف آپ کے تعاون اور قيادت سے ہی اپنے ملک پر موجود کو ِويڈ 19 -کے چيلنج کا جواب دے سکتے ہيں۔

آگاہی کے وسائل اور رہنمائی دستاويزات سميت  ،کو ِوڈ 19-پر کينيڈا کے ر ّدِعمل کے بارے ميں مزيد معلومات کے
لئے  canada.ca/coronavirus ،مﻼحظہ کريں۔
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