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نامۀ وزیر به اولیا :برنامۀ مزایای فرزندی کووید19-
 26آوریل 2021
اولیای محترم در انتاریو
شکی نیست که اهالی انتاریو با عزم و پایداری هر چه تمامتر در طول این همه گیری ایستادگی کرده اند .دوره ای سخت

بوده است آکنده از چالشهای پیش بینی نشده و فشارهای مالی .به این دلیل است که از آغاز همه گیری ،دولت ما برای اارئۀ
حمایت های مالی مستقیم به خانواده ها در انتاریو پیشقدم بوده است.

خوشحالم که یادآوری کنم که اکنون با دوباربر کردن دور بعدی پرداخت ها به اولیا از طریق مزایای فرزندی کووید 19-در
انتاریو  Ontario COVID-19 Child Benefitآن کمک ار افزایش داده ایم .در این دور جدید تامین بودجه ،برای هر

فرزند بین سن صفر تا کالس  12مبلغ  400دالر و برای کودکان و جوانان تا  21سال با نیازهای خاص مبلغ  500دالر

به اولیا تعلق میگیرد .این مبلغ آخرین پرداختهای دور قبِل کمک های پیشین ار برای برنامه های دانش آموازن به دوباربر

افزایش میدهد.

اولیایی که از پرداختهای کمک به دانش آموزان استفاده کرده بودند از تاریخ  26آوریل  2021بطور اتوماتیک این مزایای
جدید ار دریافت میکنند .اولیایی که پیش از این برای دریافت برنامۀ کمک به دانش آموزان تقاضایی نداده بودند میتوانند از 3
می تا  17می برای این مازیای جدید اقدام نمایند .در طول هفنه های آینده اطالعات بیشتری در مورد چگونگی تقاضا دادن
برای این دور جدید در صفحۀ اینترنتی مزایای فرزندی کووید 19-در انتاریو قابل دسترسی خواهد بود.
این سرمایه گذاری بخشی از بودجۀ  2021انتاریو است که بر حفاظت از سالمت افراد و اقتصاد ما متمرکز شده است.
دولت انتاریو در تعهد به انجام حداکثری در مبارزه با کووید ،19-اطمینان نسبت به امنیت دانش آموزان و کارکنان و

پی ریزی جهت بهبود سریع اقتصاد ،ثابت قدم است.

کووید 19-بر تمامی عرصه های جامعۀ ما تاثیر گذاشته است ،اما ما میدانیم که این همه گیری بیش از همه برای اولیا یی
که فرزندانی در سنین مدرسه دارند ،چالش بارنگیز بوده است .به همین دلیل است که در طول این همه گیری ،دولت ما

قرر داده است ،با این درک که خانواده ها همین حاال به برخی کمک ها نیاز داشته و
وجوهی ار بسرعت در اختیار اولیا ا
شایستۀ دریافت آن هستند -و اولیا بهترین شناخت ار نسبت به نیاز های خانوادۀ خود دارند.
رسیدن واکسن ها بدان معناست که امید در اره است.
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