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October 13, 2012 

 

The Honorable Mr. David Jacobson 

Ambassador of the United States of America 

The Embassy of the United States of America 

490 Sussex Drive 

Ottawa, Ontario 

K1N 1G8 

RE: Your speech at the Weston Hotel’s 40th Anniversary 

Dear Honorable Ambassador, 

I would like to extend my thanks to you for your excellent speech, marking the 40th 
anniversary of the historic Weston Hotel. It was truly an honor to have you with us, and your 
presence made the celebration all the more memorable. 

For me, your gracious attendance at the celebration reaffirms the true strength of Canadian-
American relations. To have such a strong, productive relationship is a great source of 
reassurance. 

As you know, the Weston Hotel is rather close to the border between our two countries, and 
visitors from the United States form a large part of our clientele. To have such deep 
connections between the two countries can only do the hotel good. 

Moreover, the efforts you have undertaken to improve Canadian-American tourist relations 
are exemplary. I know for a fact that my fellow hoteliers find your work extremely 
commendable. For my part, I can do nothing but express the same admiration. 

To close, I would again like to express my gratitude and to congratulate you on the 
remarkable progress you’ve made to strengthen the bilateral relations between Canada and 
America. 

Please know that I hope for nothing but your continued success. 

Sincerely yours, 

Robert Anders Weston 



Chairman and CEO, Weston Group of Companies 
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 جناب آقای دیوید جاکوبسون
 سفیر ایاالت متحده آمریکا

 اسفارت ایاالت متحده آمریک
490 Sussex Drive 
 ، انتاریواتاوا 

K1N 1G8 
 

 سخنان شما در چهلمین سالگرد هتل وستون:  موضوع
 

 جناب سفیر محترم،
گرامیداشت چهلمین سالگرد هتل تاریخی وستون تشکر    سخنرانی عالی شما به مناسبت من می خواهم از

 افتخار بود که شما با ما همراه باشید و حضور شما این جشن را به یاد ماندنی تر کرد.باعث  کنم. واقعًا 
شما در این جشن بار دیگر بر قدرت واقعی روابط کانادا و آمریکا تأکید می کند.    انهحضور مهربانبرای من 

 اطمینان بخش است.،  قدرتمندیداشتن چنین رابطه 
الت متحده  ایااهل  است و بازدید کنندگان    تقریبًا نزدیک مرز بین دو کشور، هتل وستون  همانطور که می دانید

برای بین دو کشور می تواند    یرا تشکیل می دهند. داشتن چنین ارتباطات عمیق  ما  بخش بزرگی از مشتریان
 .خوب باشد  هتل

. من  یکا انجام داده اید مثال زدنی هستند، تالشهایی که برای بهبود روابط توریستی کانادا و آمرعالوه بر این
به جز تحسین کاری از من  .  هستند  کارهای شما بسیار تحسین برانگیز  از نظر هتلداران همکارممی دانم که  

 ساخته نیست.
دو جانبه   روابط ی که در پیشرفت چشمگیر از محضر شما سپاسگزاری کنم ومی خواهم بار دیگر در پایان، 

 گویم.ایجاد کرده اید را به شما تبریک بکانادا و آمریکا  
 هستم.ت مداوم شما  موفقی  می خواهم بدانید که خواستار

 
 ارادتمند شما،

 
 رابرت اندرس وستون

 ، گروه شرکت های وستونرئیس و مدیرعامل
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January 28, 2013 
 
The Honorable Mr. Dwight Porter 
Ambassador of the United States of America 
The Embassy of the United States of America 



100 Mira Vista 
Magdalena del Mar 
Lima 17 
 
Re: Lack of Availability by the Embassy 
 
Dear Honorable Ambassador, 
 
I am writing concerning my recent visit to Lima, Peru, in which I met with some rather 
unfortunate circumstances. Unbeknownst to me, my visit to Peru coincided with the 
country’s general election, which occurred on the day before I was scheduled to return home 
to the United States. I awoke on the day of my departure to find that the entire country was 
on strike. Protests were going on in the streets. Many businesses were closed. I could not 
find a bus or taxi to take me to the airport. And, more importantly, I was generally frightened 
to be in public, as I was not familiar with what was going on. 
 
What was most upsetting, however, was the lack of assistance I received from the U.S. 
Embassy. I called looking for help or at least an explanation, as I had already missed my 
return flight home. I made several attempts, but I could never get anyone to answer the 
phone. A friendly, English-speaking newsstand owner finally explained to me that this activity 
was fairly routine in the country on the day following an election. I understand that the losing 
party uses this day to protest and that the majority party also does not generally work, due 
to safety concerns and basically a desire to enjoy a free holiday. While this did help to 
assuage my fears, it did not help me to arrange for any transportation. I did finally manage 
to reschedule my flight the following day once operations had resumed.  
 
I was very disappointed in the Embassy’s lack of availability to its own nationals during such 
a tumultuous time. At the very least, I feel that an answering service or even an automated 
response with an option to hear a recorded message about the post-election strike would 
have been greatly beneficial to me. I hope that you will consider these options for the sake 
of future travelers.  
 
Sincerely, 
 
Paul Wiseman 
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 جناب آقای دوایت پورتر
 سفیر ایاالت متحده آمریکا



 سفارت ایاالت متحده آمریکا
 میرا ویستا 100

 مگدالنا دل مار
 17لیما  

 
 : عدم در دسترس بودن سفارتموضوع

 
 ،سفیر محترم

 
بدون اطالع .  ی مواجه شدم می نویسم، که در آن با اوضاع و احوال ناگوارمن در مورد سفر اخیرم به لیما، پرو

ه به  به خان  مبازگشتپرواز با انتخابات عمومی این کشور بود، که در روز قبل از   به پرو همزمان  قبلی من، سفرم
که کل کشور در اعتصاب  متوجه شدم بیدار شدم  بازگشتم وقتی از خواب در روز  ایاالت متحده اتفاق افتاد.

تاکسی   نستم اتوبوس یااست. اعتراضات در خیابان ها ادامه داشت. بسیاری از مشاغل تعطیل بودند. نتوا 
 ، زیرا نکه در مالء عام باشم وحشت داشتم، من عمومًا از ای پیدا کنم که مرا به فرودگاه برساند. و مهمتر از همه

 .آشنایی نداشتم  ه در حال رخ دادن بودبا آنچه کا
 

دنبال  ه  سفارت ایاالت متحده بود. من بطرف من از  به  ، آنچه بیشتر ناراحت کننده بود عدم کمک  با این حال
 از دست داده بودم. چندین بار تالش کردم، اما، زیرا پرواز برگشتم به خانه را کمک یا حداقل توضیحی بودم

و انگلیسی  یک صاحب روزنامه فروشی مهربان  سرانجام  نم پیدا کنم.  نتوانستم کسی را برای پاسخ دادن به تلف
. تلقی می شود  عادیبات در آن کشور یک مسئله  بعد از انتخادر روز  اتفاق زبان برای من توضیح داد که این 

و اساسًا های امنیتی    نیز به دلیل نگرانی  برندهای اعتراض استفاده می کند و حزب حزب بازنده از این روز بر
به  اما ، را کاهش دادمن    نگرانی هایاین امر . می کشد  کاردست از تمایل به لذت بردن از تعطیالت رایگان 

 برایرا دوباره  با برگشتن وضعیت به حالت عادی سرانجام موفق شدم پروازم .  کمکی نکردم  حمل و نقلمشکل  
 روز بعد تنظیم کنم.

 
من احساس  یی بسیار ناامید شدم.  سفارتخانه برای اتباع خود در چنین مدت طاقت فرسادسترسی  من از عدم  
پیام ضبط  یک  ی برای شنیدن  یک سرویس پاسخگو یا حتی یک پاسخ خودکار با گزینه ا حداقل می کنم که  

مسافران  برای . امیدوارم  باشد  کارآمد، می توانست برای من بسیار  ه در مورد اعتصاب پس از انتخاباتشد
 آینده این گزینه ها را در نظر بگیرید.

 
 ،ارادتمند شما

 
 پل ویزمن

 


