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2021  یلر  آو26

 یوانتار م درلیای محتراو

 تسخ ای هرود .دنا هدرک یگدتاسیا یریگ همه نیا لوط رد رتممات چه ر هیرادیپا و مزع با ویرتانا یلهاا که تسین یشک
  ئۀارا ایرب ما تلود ،یریگ مه هزغاآ زا که تسا لیلد نیا به .یلما هایرشاف و هدشن ینیب شیپ هایشلچا زا هدنکآ تسا هدوب
   ست.ا دهبو یو پیشقدمانتار ر دها هادوخان به تقیممس مالی های مایتح

 رد  19- یدوکو ی ندزایای فرمز  قیرط زا یالوا به ها تاخدرپ یدعب رود ندرک رباربود با نونکا که منک یروآدیا که ملشحاوخ
 هر ایبر ،جهدبو تامینید دج رو داین رم. دای هدا دایشفزا ار آن کمک  Ontario COVID-19 Child Benefit  یوانتار

  الرد  500  مبلغ خاص هایبا نیاز سال   21  تا انانجو کان ودای کوبر و الرد  400   مبلغ  12 کالس تا فر صسن بینند زفر
 رباربود به نازومآ شناد ایه مهنارب ایرب ار نیشیپ های کمک ِلبق رود یهاتاخدرپ نیرخآ مبلغ این.  دگیرمی لقتع لیااو به
 .ایش میدهدفزا

 ایایمز این کماتیاتو رطوب  2021  یلرآو  26  یختار  ازدندبو هدکر هفاداست انزآمو انشبه د های کمکاختدپر از که ییلیااو
 3  ازانند دند میتوبو هادی ندایان تقاضزآمو شانبه د مۀ کمکنابر فتیارای د براز این پیش  کهییلیااو  .ندت میکنیافا دررید جد
 نداد ضاقات ینگوچگ دروم رد یرتشیب تعاالطا هدنیآ های نهفه لوط رد .دنیمان مادقا دید جیایازم نیا ایرب یم  17  تا می
. دبوهد اخو سیسترقابل د  یو انتاررد  19-  یدوکو یندزرف ایایمز  تینینترفحۀ اص رد دیدج رو داین ایبر

. ستا شده کزتمرم ماصاد اقت  وادفرا متسال از حفاظت بر که است یورانتا  2021  جۀدبو  زا یشبخ یراذگ یهمارس نیا
  و کنانکار ان وزآمو شانیت دامن به اطمینان نسبت ،19-دیووک با هزربام رد یرثکادح منجاا به دهعت رد ویرتانا تلود
   ت قدم است.ثاب ،قتصادیع اسر  د  بهبو جهت   یزیر یپ

 یی یالوا ایرب مهه زا شیب یریگ مهه نیا که مینادیم ما ماا ،تسا تهشاذگ ریثتا ما ۀعمجا یها  صهعر  میمات بر  19- یدوکو
 ما تلود ،یریگ مهه نیا لوط رد که تسا لیلد نیمه هب .تسا هدوب زینگارب شلچا ،دنراد سهردم نینس رد ینادنزرف که
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 اشته ویاز دن ها ی کمکخبر به حاال  همینها ادهخانو که کاین در با ت،اس  هر دادالیا قراو اختیار رت دعبسر ار هیجوو
 .نددار دخو ۀادخانو های یازن به ا نسبتر شناخت ینیا بهترلاو و - ندهست آن فتیارشایستۀ د

  ست.ا هار رد دامی که  معناستانا بده اکسنو نیدسر

 ندتمادار

  لچی استفان یجنابعال
 شزآمو یرزو
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