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نامه ای در مورد ایام موعیدها و سال نو ۵۷۸۱
اگوست ۲۰۲۰
اعضاء محترم جامعه :
در حالیکه به ایام موعیدها و شروع تفیالهای سلیخوت نزدیک میشویم به سال گذشته فکر میکنیم که سالی غیر عادی با
دشواریهای مخصوص خود بود .جامعه مشهدی با هم دعا خواهیم کرد و از خد-اوند درخواست خواهیم کرد که سالی مملو از
سالمتی ،شادی ،صلح و موفقیت در پیش داشته باشیم.
کاودهای سخاوتمندانه
ایام روش حشانا و کیپور در ضمن زمانی است که جامعه ما متحدا قلب های خود را باز نموده و با ُ
خود باعث پشتیبانی از کنیساهای ما و از برنامه هائی میشوند که برای پیشرفت جامعه زیبای ما ضروری است.
مثل همیشه امید ما به شما است که جامعه مان را به بهترین نحو ممکن پشتیبانی نمائید .امسال بخصوص مهم است که آنهایی
که خد-اوند برایشان فراهم نموده  ،کمک سخاوتمندانه بنمایند .زیرا میدانیم که در میان ما افرادی هستند که بخاطر رکود
اقتصادی که نتیجه بروز ویروس جهانی است صدمه مالی دیده اند.
عالوه بر مخارج اداره مراکز مختلف جامعه ،ما برنامه های تازه ای را نیزآغاز نموده ایم تا به آن عده ای که بخاطر فشارهای
مالی و روانی دچار مشکالت شده اند کمک اضطراری شود .ما نمونه ای از خدمات مختلفی که از طرف انجمن مرکزی و با
کمکهای سخاوتمندانه از اعضاء جامعه ارائه میشود در زیر ذکر میکنیم.
کنیساها  -دروس دینی  -برنامه های اجتماعی  -تلمود توراه
خانه سالمندان -برنامه ورزشی کودکان -اهدای غذا (جدید)  -میکوه بانوان
کمیته جوانان  -مشورت با ربای  -کمیته بانوان – امنیت
انجل فاند (خیریه) – بین میدارش سفارادی -مینیان جیم (نوجوانان) -برنامه های بسیار دیگر
ما نمیتوانیم تصور نمائیم که هیچیک از این برنامه ها را قطع نمائیم بخصوص در این زمان که بیش از هر موقع دیگر مورد
کاود در ایام موعید
نیاز جامعه ما است .به این علت از شما تقاضا میکنیم که بطور سخاوتمندانه ای به برنامه جمع آوری وجوه ُ
ها کمک نمائید.
امسال بخاطر محدودیت هائی که به خاطر بحران ویروس ازقبیل حفظ فاصله پیش آمده انجمن مرکزی مینیانهای تازه ای چه
در داخل و چه در بیرون تدارک دیده که جزئیا ت آن بزودی اعالم خواهد شد .ما از شما درخواست می نمائیم که مینیان
مورد نظر خود را از قبل رزرو نمائید.
کمک سخاوتمندانه به سازمان یهودیان متحد مشهدی آمریکا بهترین سرمایه گذاری برای تامین آینده کامیاب جامعه ما است.
خداوند جامعه سخاوتمند ما را نگهدار بوده و به آن برکت دهد.
انجمن مرکزی

