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 :IchDuWirNRW#الگوها از همه یمخواهند در طول
دوران شیوع جهات ویروس کرونا ،همبستگ اجتمایع را حفظ
کنند
خواننده «اکو ِف ِرش» و مجری تلویزیون «نازان ِا ِکس» از کارزار ایجاد اتحاد حمایت یمکنند و
نشان یمدهند چطور یمتوان مسئولیتهای بیشتی را پذیرفت
ر
منتش کرده است:
وزارت امور کودکان ،خانواده ،پناهندگان و اجتماع بیانیه زیر را
کارزار ایجاد اتحاد و ر
احتام  #IchDuWirNRWاز عموم مردم از سال  2018از مردم
گرفت پسزمینههای فردی ،بی ر
یمخواهد بدون در نظر ر ن
شت با هم متحد شوند .اکنون با شیوع
ن
جهان این بیماری ،درک متقابل و در نظر ر ن
گرفت حقوق دیگران بیش از هر زمان دیگری
ر
ر
اهمیت پیدا کرده است .دقیقا به هم ن
منشت
پوست در رسارس کشور
ت دلیل است که 6٫400
شده است که پنج الگوی اتحاد در نوردراین-وستفالن را نشان یمدهند و از مردم یمخواهند
مسئولیت بی ر
شتی نسبت به یکدیگر به عهده بگتند و به مقررات جاری درباره ویروس کرونا،
رن
شست کامل دستها ،پایبند باشند .از جمله این الگوها یمتوان به
مثل رعایت فاصله یا
مجری تلویزیون نازان اکس و خواننده رپ اکو فرش اشاره کرد.
ر
پوست در دوسلدورف گفت:
وزیر امور اجتمایع یوآخیم استامپ در مراسم پردهبرداری از این
ن
جهان ویروس کرونا یک چالش بزرگ برای همه ما بوده است .با این حال ،من
«شیوع
ر
معتقدم اگر ما به عنوان اعضای یک جامعه با هم متحد باشیم ،با یکدیگر با احتام رفتار
کنیم و از قوانی نن که با هدف حفاظت از ما در مقابل ویروس تدوین شدند تبعیت کنیم،
یمتوانیم قویتر از قبل به راه خود ادامه دهیم .امیدواریم بتوانیم در کارزار خود شجاعت را
به نمایش بگذاریم .نوردراین-وستفالن یک ایالت قوی است .اگر همچنان منافع دیگران را هم
ن
جهان ویروس کرونا فائق
در نظر بگتیم و از یکدیگر حمایت کنیم ،یمتوانیم بر این شیوع
بیاییم».
الن در امور اجتمایع اظهار داشت« :مشارکت به ن
رساپ گولر ،معاونت ای ر
معن پذیرش
مسئولیت یکدیگر ن نت هست ».الگوهای ما در  #IchDuWirNRWنماینده میلیونها نفر در
ر
مهاجرن خود به غنای اجتمایع کشور ما کمک
کشورمان هستند که با پسزمینه فرهنگ و
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یمکنند .از افرسان پلیس گرفته تا کارکنان دولت و مربیان فوتبال ،همه نشان یمدهند فعالیت
با اتحاد هیچ ارتبایط با گذشته افراد ندارد».
اکو فرش در ادامه گفت« :مخصوصا در حال ح ن
اض ،همه باید از هم مراقبت کنیم .هر کس
به مقررات عمل نکند ،دیگران را هم در معرض خطر قرار داده است .ما همه یمخواهیم از
این موضوع جلوگتی کنیم .کارزار  #IchDuWirNRWروی این موضوع تأکید دارد و به
شکیل بسیار احسایس با افراد ارتباط برقرار یمکند .ویروس کرونا روی همه اثر گذاشته ،چه
ن
مطمت شویم هموطنان ما در طول دوران شیوع
جوان و چه پت .تک تک ما مسئول هستیم
این بیماری ،سالم یممانند».
کارزار  IchDuWirNRW#در سال  2018آغاز شد و از آن زمان تا کنون بیش از  40الگو با
پسزمینههای فرهنگ مختلف داشته است که درباره این مسئله توضیح یمدهد که اتحاد
چطور یمتواند به ارتقای عملکرد نوردراین-وستفالن کمک کند و برای افراد ساکن  ،NRWبا یا
ی
چالش بربیایند .این کارزار تا پایان این دوره مجلس ادامه
بدون پسزمینه مهاجرت ،از پس هر
پیدا خواهد کرد.
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