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رسالة السيد الوزير لآلباء وأولياء األمور حول برنامج استحقاقات األطفال ”“COVID-19 Child Benefit
التاريخ 26 :أبريل 2021
عزئي اآلباء وأولياء األمور في مقاطعة أونتاريو،
أ ا
ليس هناك شك في أن سكان أونتاريو قد أبدوا ثباتًا وعزيمة منقطعتي النظير خالل فترة هذا الوباء.
لقد كانت فترة صعبة ،مليئة بالتحديات غير المتوقعة والضغوطات المالية .لهذا السبب ،ومنذ بداية تفشي الوباء ،كثفت حكومتنا
جهودها من أجل تزويد األسر في أونتاريو بالدعم المالي المباشر.
يسعدني أن أذكركم بأننا نعمل حاليا على زيادة هذا الدعم من خالل مضاعفة قيمة الجولة المقبلة من المستحقات المدفوعة لآلباء
وأولياء األمور من خالل برنامج  Ontario COVID-19 Child Benefitفي إطار هذه الجولة الجديدة من الدعم المالي،

سيتلقى اآلباء  400دوالر عن كل طفل في المرحلة العمرية ما بين  0سنة والصف الدراسي الثاني عشر ،و 500دوالر عن

األوالد والشبان الذين تبلغ أعمارهم  21عا ًما أو أقل من ذوي االحتياجات الخاصة .وستتضاعف بذلك قيمة هذه المدفوعات عن
الجولة األخيرة بموجب البرنامج السابق لدعم المتعِّلمين “.”Support for Learners

سيتلقى اآلباء وأولياء األمور ،الذين حصلوا على مدفوعات في إطار “ ،”Support for Learnersتلقائًيا االستحقاقات الجديدة
اعتبا ًار من  26أبريل  .2021يمكن لآلباء الذين لم يتقدموا لبرنامج “ ،”Support for Learnersأو الذين لم يستفيدوا منه التقدم

بطلب الحصول على الدعم المادي الجديد في الفترة الممتدة بين الثالث والسابع عشر من مايو  .2021ستتوفر المزيد من
التفاصيل حول كيفية التقدم لهذه الجولة الجديدة من برنامج الدعم الجديد في األسابيع القادمة على صفحة الويب الجديدة

.Ontario COVID-19 Child Benefit
هذا االستثمار في العنصر البشري هو جزء من برنامج ميزانية أونتاريو “ ”Ontario Budgetلعام  ،2021والذي يركز على
اللتزمها ببذل كل ما في وسعها لمحاربة فيروس كورونا المستجد
ا
حماية صحة الناس واالقتصاد  .تظل حكومة أونتاريو وفية

 ،19-COVIDوضمان سالمة طالبنا وموظفينا ،ووضع األساس النتعاش اقتصادي قوي.

صا بالنسبة لآلباء واألمهات
لقد أثر فيروس كوفيد  19-على كل جانب من جوانب مجتمعنا ،لكننا ندرك بأن الوباء يمثل تحدًيا خا ً
الذين لديهم أطفال في سن التمدرس .لهذا السبب ،وطيلة فتره هذا الوباء ،حرصت حكومتنا على تدفق األموال بسرعة لتصل إلى

أيدي اآلباء ،مدركين بأن العائالت في حاجة إلى بعض المساعدة المستحقة في الوقت الارهن ،وأن اآلباء يعرفون بشكل أفضل

احتياجات أسرهم.

إن توفر اللقاحات يعني بأن هناك أمال يلوح في األفق.
وتفضلوا بقبول خالص تحياتي.
معالي السيد ستيفن ليتشي

وزير التعليم

