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”COVID-19 Child Benefit“  األطفالقاقات استح نامجبر لحو راألمو لياءأوو لآلباء يرزالو يدالس  سالةر

2021  ليأبر  26  يخ:التار 

 يو،نتارأو مقاطعة ر فياألمو لياءأوو آلباءا ئياعزأ

  ء. باولا اذه ةرتف لالخ ريظنلا يتعطقنم مةيزعو اًتباث اودبأ دق ويرتانوأ نكاس نأ يف كش كناه سيل

 متنا ت حكوكثف ء،بالوي ا تفشيةادنذ بمب، و السب لهذاالمالية. تطالضغواقعة وتوالم  غير بالتحديات مليئةعبة،ة صفتر كانتلقد 
 مباشر.ال المالي معدبال يونتارأو يف األسر يدوتز أجل من هادجهو

  لآلباء عةفومدال قاتالمستح نم المقبلة لةلجوا قيمة مضاعفة  لخال من عمدال ذاه ةيادز على لياحا عملن بأننا كمكرأذ أن يسعدني
 ي،المال عملدا من يدةدالج ةللجوا هذه إطارفي   Ontario COVID-19 Child Benefit   نامجبر خالل من راألمو لياءأوو

 نع الرود  500و عشر، نيثاال اسيردال صفالو سنة  0  بين ما يةعمرال حلةرالم في طفل كل نع الرود  400  آلباءا قىسيتل
ً نع تعاوفدملا هذ همةيق كلذب فعضاتتسو .ةصلخاا تياجاتحالا يوذ نم لقأ وأ امعا 21 همعمار أ تبلغينذال الشبان والداألو

 ”.Support for Learners“ نيمِّل عتملا معدل قبسالا جمناربلا بجومب ةريخاأل لةلجوا

  ةديدلجا تقاقاتحسالا اًيئقالت ،”Support for Learners“ إطار ت فيعافوى مدعل احصلو ينذال ر،األمو لياءأوو آلباءا قىسيتل
 دمالتق منه اويديستف لم ينلذا أو ”،Support for Learners“ نامجلبر اموقديت مل ينلذا لآلباء يمكن .2021  يلأبر  26  نم اًرباتعا

 منيد المز فرستتو .2021  مايو من عشر علساباو الثالث ينب متدةالم ةفترال فييد دالج يادالم عمدال على لالحصو بطلب
 ةديدالج يبوال صفحة على ةمقادال األسابيع في لجديدا عمدال نامجبر من يدةدالج لةلجوا لهذه التقدم كيفية لحو التفاصيل

Ontario COVID-19 Child Benefit. 

 على كزير يذالو ،2021  عامل ”Ontario Budget“ يونتارأو انيةميز  جمنارب نم ءزج وه يرشبلا رصنعلا يف رماثتسالا اذه
 جدالمست ناوركو سوفير بةلمحار سعهاو في ما كل لبذب مهاااللتز فيةو يوتارنأو مةحكو ظلت . قتصاداالو اسالن صحة حماية

COVID-19، يوق يدصاتقا شعاتنال سساألا ضعوو ،نايفظومو نابالط مةالس نماضو.  

https://www.ontario.ca/page/get-ontario-covid-19-child-benefit?share=3d3f5580-9189-11eb-9014-3b1311ed21bb
https://www.ontario.ca/page/get-ontario-covid-19-child-benefit?share=3d3f5580-9189-11eb-9014-3b1311ed21bb
https://budget.ontario.ca/2021/index.html
https://budget.ontario.ca/2021/index.html


ً  مهاتاألو آلباءل سبةنلبا اصخا اًيدحت لثمي ءباولا نبأ كردن نانكل ،ناعمتمج بناوج نم بنجا لك ىلع  19- فيد كو سوفير أثرلقد 
 إلى لتصل عةبسر الاألمو فقدت على متناحكو صتحر ء،بالوا اذه هفتر طيلةو بب،الس اهذل س.رمدلتا سن في أطفال هميدل ينالذ

 لضفأ لكشب نوفرعي ءباآلا نأو ،نهارلا تقولا يف قةتحسملا ةدعساملا ضعب ىلإ حاجة يف تالئعالا نبأ نيكردم ،ءباآلا يديأ
 م.هرأس تياجاتاح

 .األفق ح فييلو أمال هناك بأن نييع قاحاتالل فرتو إن
   ي.ص تحياتل خالبقبو الوتفضو

 يتشيل فنستي يدلسا معالي
 التعليم يرزو


	رةلاس سلادي ولازري ءابلآل ووأءايل وملأار وحل ربجمان حتسا تاقاقلافطلأا “COVID-19 Child Benefit”



