
 

و  COVID-19از اقدامات واکنشی دولت به  https://Australia.gov.au/ شود تا با مراجعه به وب سایتگیرند دعوت میاز همه افرادی که ایام مهم را جشن می

 زبان مختلف موجود است. 60به بیش از  COVID-19های رسمی دولتی عمل کنند. اطالعات مربوط به های فعلی مطلع شوند و مطابق با توصیهمحدودیت

 

 2020ژوئیه 

 
 پیام به مناسبت عید قربان 

 

 گیرند.همه مردم استرالیا که امسال عید قربان را جشن میمن تقدیم به بهترین آرزوهای 

 

مسلمان عید قربان را با شرکت در کارهای خیریه و عبادت برای نیازمندان و یادبود و  600000در استرالیا بیش از  

 گیرند.  بزرگداشت پیمان حضرت ابراهیم با خدا جشن می

 
ها ه استرالیاییهای مذهبی دیگر، عید قربان هم به شکلی متفاوت جشن گرفته خواهد شد. من از همامسال، مانند بسیاری از جشن

های آنها در طول این دوران و رعایت مجموعه از جمله جامعه مسلمانان استرالیا به خاطر درک موقعیت، شکیبایی و تالش

 کنم.  ، تشکر میCOVID-19اقدامات اعالم شده برای کاهش انتشار 

 
ای کنیم، همکاری با هم به عنوان جامعههم اکنون بیش از هر زمان دیگر، در حالی که برای غلبه بر این چالش تالش می

توانیم به جامعه استرالیایی افتحار کنیم که بدون در نظر گرفتن منسجم برای مردم استرالیا بسیار حائز اهمیت است.  همه ما می

 برای مقابله با این بحران با هم یکی شدند.  قومیت، سوابق فرهنگی یا مذهبی، 

 
توانیم از پیام جاودان عید گیر، میهای اقتصادی و تاثیرات اجتماعی این بیماری عالمها با سختیهمراه با مواجهه استرالیایی

 فداکاری، نیکوکاری و در نظر داشتن افراد نیازمند.   -قربان الگو بگیریم

 
 COVID-19نان و جامعه بزرگتر مسلمانان استرالیا به خاطر پشتیبانی مداوم آنها در مبارزه علیه من از رهبران جامعه مسلما

 و پشتیبانی از جوامع محلی خود در امر مواجهه با مسائل برخاسته از این وضعیت سپاسگزارم.  

 
های طور که در گذشته بر بسیاری از چالشکنیم، همانتر هستیم. ما بر این چالش غلبه میبه عنوان یک ملت، ما با هم قوی

 ایم.  دیگر پیروز شده

 
 عید شما مبارک

 

 
 

 (ALAN TUDGE) لن تاجآ

https://australia.gov.au/

