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2 Յուլիս 2021 
 
 
Սիրելի Թորոնթոհայ, 
 
Անցնող շուրջ մէկ ու կէս տարուան ընթացքին, Թորոնթոհայ համայնքը ենթարկուեցաւ զօրաշարժի, 
դիմակալելու համար COVID-19 համաճարակը: Մեր վերջին հաղորդագրութեամբ ներկայացուցինք 
ցարդ տարուած աշխատանքներու ամփոփ տեղեկագիրը ինչպէս նաեւ յառաջիկայ ծրագիրները: 
Այս գիրով, կը վերյիշեցնենք հետեւեալը՝ 
 
ԿԵԴՐՈՆՆԵՐ 
Համավարակի պարտադրած Օնթարիօ նահանգի սահմանափակումներու աստիճանական 
վերացումներուն հետ, Հայ Կեդրոնի եւ Հայ Երիտասարդական Կեդրոնի տնօրէն մարմինները 
լծուած են կեդրոններու ապահով  վերաբացումի ծրագրաւորումի աշխատանքին: Մինչ այդ 
թուականի յայտարարութիւնը՝ երկու կեդրնները պիտի շարունակեն մնալ փակ։ 
 

ԿԱՅՔԷՋ 
Կեդրոնիս պատրաստած է Համաճարակի Պատրաստականութեան երկլեզու կայքէջը տակաւին 
կը գործէ: Հոն կրնաք գտնել բժշկական, առողջապահական, անձնական հոգատարութեան, 
կառավարական օժանդակութիւններու զանազան տեղեկութիւններ եւ կապի տուեալներ: 
 
ՍԲ. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 

• Եկեղեցին սահմանափակ թիւով հաւատացեալներ կրնայ ընդունիլ: Եկեղեցի մուտք գործող 
իւրաքանչիւր հաւատացեալ կրելու է դիմակապ եւ պահելու ֆիզիքական 
հեռաւորութիւնը, նոյնիսկ եթէ պատուաստուած է: 

• Բոլոր արարողութիւններուն կրնաք հետեւիլ առցանց, դիմատետրի  էջով։  

• Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար, հաճեցէք հեռաձայնել եկեղեցիի գրասենեակ՝ (416) 493-
8122: 

 
ՊԱՏՈՒԱՍՏՈՒՄ ԵՒ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇՈՒԹԻՒՆ 
Իւրաքանչիւրիս պարտականութիւնն է մեր համայնքը ապահով պահել։ Ցարդ, պատուաստը միակ 
միջոցն է վերջ տալու համաճարակին։ Պատուաստուելու համար, այցելել Օնթարիոյի 
Կառավարութեան COVID-19ի էջը: Դիմակապ կրելն ու ֆիզիքական հեռաւորութիւնը պահելը, 
ախտանշաններ ցոյց տալու պարագային տնամեկուսացումն ու ի պահանջեալ հարկին 
քննութիւնը կը մնան ի զօրու, նոյնիսկ եթէ պատուաստուած էք։ 
 
 
Շուտով դուրս կու գանք այս տագնապալի վիճակէն` աւելի աշխուժ եւ միասնական: Մինչ այդ՝ 
մնացէք ապահով եւ առողջ: 
 
Թորոնթոյի Հայ Կեդրոն 
 

Յ.Գ. Մեր բոլոր հաղորդագրութիւնները կարելի է կարդալ Համաճարակի Պատրաստականութեան 

կայքէջին վրայ:  

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/10V8a_ErIPpYgupf1FGmWm0yNMfj29nn0/view
https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario
https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario
https://www.acctoronto.ca/hy/covid-19/
https://www.facebook.com/stmarytoronto/
https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/
https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/
https://covid-19.ontario.ca/assessment-centre-locations
https://www.acctoronto.ca/hy/covid-19/
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July 2, 2021 
 
 
 
Dear members of the Armenian Community Centre of Toronto,  
 
Over the past year and a half, we are proud of our community’s efforts in mobilizing quickly to respond 
to the growing concerns around the COVID-19 pandemic. In our last communication, we presented what 
our teams are doing to support our community during this critical time. As the Ontario Government 
continues to safely and gradually lift public health measures, we’d like to share the below updates:   
 
ACC & AYC 
As we move towards Step 3 in the province’s Roadmap to Reopen, our main priority remains ensuring 
the health and safety of our community members. ACC and AYC will continue to remain closed until 
further notice.  
 
WEBSITE 
ACC Toronto’s bilingual COVID-19 Preparedness Portal will continue to be our source for the latest 
updates. Here you can find resources and references on public health and personal safety, government 
financial support, and real time monitoring of the global pandemic, as well as contact details for our 
community support services. 
 
ST. MARY ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH 

St. Mary Armenian Apostolic Church can now host parishioners for Diving Liturgy and other religious 

services at 25% capacity. We’d like to remind you to wear your mask at all times and practice 

physical distancing, even if you are fully vaccinated. You may also continue to participate in the 

Divine Liturgy via livestream through their Facebook page. For more information, please call the 

church office at (416) 493-8122.  

VACCINATION AND SAFETY MEASURES 
We have both an individual and collective responsibility to keep our community safe. Vaccines remain 
our best defence against COVID-19 and its variants. To book a vaccination appointment, please visit 
the Ontario Government’s vaccine portal. We ask that you continue to remain vigilant by wearing your 
mask and practicing physical distancing, self-isolating if you’re showing COVID-related symptoms, and 
getting tested, even if you are vaccinated.  
 
Together as a community, we will get through this. Until then, stay healthy and stay safe.  

 
Armenian Community Centre of Toronto 
 
 

*Please note all of our COVID-19 communications can be found on the COVID-19 Preparedness 
Portal. 
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