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Ministry of Education 
Minister 

315 Front Street West Toronto ON M7A 0B8

ورألمء الیا أولىر إیوزل اسالةر

  مليعلتا ةرازو

ر�زوال

 ،و�رنتاوأ ةعطمقا �� رومألا ءايلأو  وءابآلا إ��

 �� ن�ناطقال ل� ةمسال �ع� ظافح�ا �� انتموكح� ىوصقلا ةو�لوألا إن .قبل ن مهال مثضخن مل ي�لا ة��لفا اذ ه�� مكليإ بأكت

  نم ،يةمو�ح�ا ت�اوتسملا عميج ��عو ،ئناا�شر ع منادوهج  ى راصق لذنب اننأ كل ذ،انوملعمو انبالط �م�ف ن مب و،�رانتوأ ةعطاقم

 . حة�ملا ةروضرلا هذه ع معامللتاو ملزست� ماب ملقياا  لجأ

 ة ح�� �عظ افحا� ةيغ� ،بو  دؤ�لش�  ضعولا تاروتط  ةع�اتم ��  و�رنتاوأ  تعرش  ،)19-د فيو�(ث دحتسملاا نورو�ء ا�وبا نلمعد رجبم

.و�ريناس يأ هةجاومل ةطقملنا دادعتسا نماضل مةسحا ��بادت اذنخات  امك .م��مالس وو�راتنأوي �طاق

 ،و�رنتاوأ �� طبيةلا تدماخ�ا يسئر بص منغلش� يذلا  ليامز�و دفياد روتكدلا ةروشم ��ع ًءان� و،2020 سرما 21 �� نامق ،ذالهو

  الهعج اًمسا حءارإج انتمو� حتذختا و .2020 �لبرأ 6 ةايغ إ�� كذل و،ةموح�� االهومت ي�ل اسردامل ال� قلغ� يرازو رارق رادصبإ

.)19-دفيو�( ناورو� وس��ف رشاتنا ع منفد�� سرادامل قالغإ تررق ي�لا ير�غلا ملاعلا �� ةيمو�حا� تاهيئلا لئاو أن مض

 ةيامح�وا  ئراوط التالاح ةرداإ نوناق" ل العيتف نالع اإلذاه ءجا .ئراوطلا ةلاح نلع� ادنك � �ةقطنم لوأ دع� اضيأ حننو

  نوهجاوي مهو ةماميألا طوطخ�ا �� نويقف نيذلا ، ن�يناديملاال عملام عد� �  عةعطاقمل اةردق  نم  ززع� يذلاو  ،�ورتانوأ �� "يةندملا

. ةدواه الب هةجاو ميدحلتا اذه

  ةلئساأل ضع� نعا مد ح� �إ تاباإج ،مكيلإ ا�� ھجوتأ ي�لا ةلاسرلا هذه مدقت ن أى�مت أ،بتيارالاو ضومغلبا ة��لفا هذ همستت ذ�و

 .رومألا ءلياوأ  وءابآلا  نم ��كثلا لبا غلش� �اأ�ب لمعأ�ي لا

  فوخ�ا بأن  راقرإلا ليناع نھأب  دتقعأ �ي نأال إ  ،ون��ثكلا ا ��عث دحتو، سو��فل اذاه  ليةدسج�ا رثااآل ف صوم تد   قھنأ  نم  مغر لا ��ع
ً   ديدعلا نم انعمس  دقل  .نسلاار غصب الطلاب  مرألا لقعيت ماين  حاديدحت و  ، روعشلا اذه ع م بوجالتا  لينا عو  مكلطفا أ ا بنتاي دق  قلقلاو

  لئاسول فثكملا ��ثأتلا نم ذاكو  ،بايترالاو ضومغلا نم ةع�ان هذه لعفلا دودر نأب شربا م�لش�  رومألا ءلياوأ  وءابآلا  ولافطألا من

  .اله ة�وجأ ودجو نودة لئسألا نم د�زملا حرط� �إي دؤيا مم؛ ا�� نوت�حي ي�لا مالإلعا

 دودر بأن راقرإلاو ،)19-ديفو�( اونرو� وس��ف  شأن� مكلطفاأ ع مرواحلتا �� رامرستالا ��ع ة��فل اهذ هلالخ مكعج�أ لك،لذ

  ن مديدعلا ك هنا.ةعيطبي �اأ� ��ع هامهتف ��دست� ،�ا�عطبي ��ة يفطاعت نا�ن �و، ةلحرامل ذههل الخھ بر منا م صوصخب مهلاعأف

  اد كن�� ةدحيولا يمولقا معدلا دمةخ ��و ،)لطفاألا معد طخ( Kids Help Phone ة مدخ  ماسي ال ،مكلفاطألو مكل حةملتاا دراوملا

  ،ن�صخت� تالحا�و ،تاوملعوم ،ةيلا عدةو جتاذ رةوشم ميدبتق موتقو .عوبسألا �� ماأي 7/ ةعسا 24  مرست مل�ش� ل مع� ي�لا

https://kidshelpphone.ca/


2

ً

ً

 ةرا�ز ��ير .سية�لفراو ية��لجنإلا ن�تغللاب ة�توكم �و�، نسلاار غصم عدل ةيصن لئسار السرإب نوموقي نوعوط متدهاويق تالمحو

 .686868 إ��  )CONNECT(ة لم� السرإو أ ،6868 668 800 1 ـ:بل اصتالا وأ، www.kidshelpphone.ca: ي�و��كلاال طبارلا

  ةييملعتلام ��لحرب الطلال كمين أن مضنسف يك نولءاسيتم كنم�� ثكلان أب ملعأ ، ىوصق ةو�ولأ  مكلطفاأ مةالسو حة�ل ��وأ ذو�

. ةيسردملا لو ص فلا نع نيديع�

 ةعومج� لوصولا ةحاتإل ةصصخم ةينو��كلإ ةباوب انتمو�ح تقلطأ ،مكلافط ألةيميلعتلا ةيلمعلا رارمتسا نامضل ��وأ ةوطخك
ً .12ف صلاى �حول افطألاض ا�ر  ىوتسم  نم ادءب ،بطاللا عيمج� كلوذ ،ا��لعف ارشإلاوة ييملعتلاد راوملا نمة �ب�ك

ُ
  رامرستالا نم ةميليعلتا حلاملرا عميج �� بالطلا  Ontario.ca/learnathomeطبارلا ��ع ةحاتملا ةينو��كلاإل ةباوبلا هذه  كنم تا كم

ُّ
  ميةليعلتا حلاملرا ل� �� دراوملا دش��س�و ،و�رنتاوأ  عةطمقا  ي�لعم  قبل نم دراوملا هذه  ر �وط تم تدقل  .ةسردملا  راسوأ ج ارخم لعتلا� �

  دنست�ت نن��إلاع�� ت ارود� �إ لوصول ا مهل ح ينت  ننافإ  ،�ةونلثاا سرادملا لبةطل سبةنل  باامأ . دئار�ي يلع�ھ يجوت � �عا هداتمعاالل خن م

 .�وراتنأو ج�انم إ�� شرمبا �لش�

 )19-دفيو�( ناورو� وس��فب قلعتي مافي تاروطلتا  عرسا� فإن ،2020 ل�ربأ  نم سادسلا ى �حة ي موح��ا سرداملا قالغ إنم غمرل ا��عو

.كل ذنم لو أطة��فل قالغإلاة ��فت دتماا ذإا مة لاح� � اددعست ا ��ع  مناعلجي

د جاوتلان م  ا ونكمت  يمل  ن�و  �ىح؛ جئلنتاا دص حو   يةساردلا م�ا�رملقر بالطلا  لماكستا مانض ��ع ملع� نناإف ص،وصخا� ھجو ��عو

� � رتمسسن اذل ،ي�و��كلاال ىوتح�اب ةينغلا ةيميلعتلا تارودلا ��فوت � �ةدئار و�رنتاوأ ةعطاقم ��تع� .سيةاردلا لوصلفا ��

 البطلا ذنفا نامض ��ع سردامل اتاردا إعم لم�ع اكم .مهروطتو بالطلا ملع� �زعزلت ىخرألا دراوملاو تاودألا هذ هن مةدستفاالا

 .ةييملعتلاة يلعملاه ذه� �ط ارخنالاد صق �ا�وجحتاي ي�لا جياولوكنلتا  إ�� تروبيم كةزهجأ� �ع نورفوتيال  نيذلا

  قلعتي اميف بتيارالاو ضومغلبا  ر وعشلا ضع� م��نتاي معالا اذ هنوجخريتس ءبناأ م�د�ل نيذلا رومألا ءلياوأو ءباآلا نبأ معل� نانإ

 تراوطتالب وأ �نعوسبأل دمتملا قالغإلاا ذ��ج رختلاة لحرم� � بلاطي أر ثأتي نل ھنأبح �ونن أا نه ودنو  .م��بناأ جخرت نية�ابإم

 امعلل )EQAO( لةءساملاو ميلعلتا ةدوج تبكمت ارابتخا ءاغلإبت قم، لاثملا ليسب ��ع.  )19-ديفو�( اونرو� وس��فب ةطبرتملا

ة بسلناب )OSSLT( ةغلل و�رتانوأ رباتخا زياتجا نو� يال ى�ح ج؛رختال تابطلتم لديع� ��ع اضيأ تقفاوو ،��اح�ا ي�ا�رلدا

 لملعا ةرازوو ،تعاجام�او تليا�لا ةرازو عم لكذك لم�ع انإن.جرختلل نودعست� نذيلا بالطال مامأ ائقعا �ةونلثاا ةلرحملل

 ،ي�ملا ب�ردتال كذل نمتض(ي ة�وانثالد ع�ا م ةلرحم �� ةساردلبا قاحتلالا من البطلان كمتيي �، تارهاملا �روطتو ب�ردتلاو

.ا��ح�ا ي��اردلا صلفلاالل خ عضولا تالآم عن رظلنا ضغ� ،)تاعم�جااو ،تيال�لاو

 ةدو عدن عھنأ  بنمضن  ي�  تطاتياحالا  ةفا�   اذختا  بجي ، ھبر نم�ي لاة ف��لاه ذه الل خھ نأ� �عد كؤأ نأد �رأ، �ى�مت قوي أن مم ه أو

.يةح�و آمنة ميةليع� يئةلب نودوعسي ة،يساردلا وففصلل بطاللا

  زاكمرو ،سرا دملا فقارمل ملشالا فظيتنلبا ملقياا دصق �لوملتا ��إ ذالنفا نم سرادامل تارادإ يعم جن�مكتب ميلعتلا ةرازو موقوت

https://kidshelpphone.ca/
https://www.ontario.ca/page/learn-at-home
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 ،ن�ملعتملاو ،بطاللا� �عر طاخمي أن م ي للقلتا ��ع ملع� ننافإ ، قالإلغا اذ هثرإ ��ع و .سيةردملا تالفحا�او ،لاطفألا يةعار

. ن�ملعامل و

 �� طبيةلا تمادخ�ا سيئرل ةددشملا تصياولتاب اودقيت ي ن أممله انم ھنإف ،اد كنجرخا سفرلا من واادع نيذلا كئلوأل سبةنل�او
�ً   ل�نملا � �اءقبلا بأن ي�ع� اذهو .�م�ئالاع عم �م�دعو دنع اميو )14( شرع عة�رأة دملا يتاذم ه  سنفأ لعزو، ليامز�و  روتدكل ا،و�رنتاوأ

  ،م هعما ورفاس دقا ونو�يال أ نكمملان من يذل  ام��الئعا دافرأ �نب ضرملا رشاتنا عمن ��  دعسايس  ن�خرآ صخا�أ عم   ك�احتال ا جنبتو

 . همعتممج ادرأف ن�ب أو

  كيتحتا دق كنأ أو ،)19-د فيو� (ثدحتسامل ناورو� سو��ف ضاعربأ يبصأ دق كتلئاع ادرأف دحأ نأ وأ تنأ كنأب دعتق� نت كاذإ
ُ   ontario.ca/coronavirus عقوم ��ع ي�اذلا رابتخالا اءرجإ ��ري ،ي�اذلا لزعلل ةافضإلاب ف،ضارعاأل هذه ثلم نم ي�اع� صخ��

  كتمالس ��ع ظاحف�ل هاجتاحت ي�لا تماولعملا �لب عقوملا اذ هكدمسي .يةعالرا ن مد�ملزا ��ع لوصح�ا ةق�رط ديدحت �� ةدعساملل

 .كلتئعاو تنأ كحت�و

  ،ميلعتلل اًر�زو ي�فص�و ، ةبيصعلا ة��فل اهذ هلالخ  �ا�اتر قوف ن�طنلقاا ل� مةالسو نأم مانضب مة��ل مو�رنتاوأ ة عطاقم ة مو�ح إن
ً  ا كم ،ي�طل الاج ا���  نولماعلا هادميق ي�لا تارشاتسالا ضلفأ ��ع و ،ميةلع ئقحقا ��ع ءبنا تاراقر ذختسأ ي�نأ ��عم كلد كؤأ

ً .ي�ا�ولوأس أر� �عم ��مالسوم كئانب  أةح �ائمادع ضأس

 .�نآمن  تممد. أطرست ي�لا تادجستملا ل� ��ع مكعالطال ادهج خردن نل وفس، ھبم وقني ذلال عملاا ذه اررمتساع مو

 ميلعتلا ر�زو ،ي�ت�لي نتيفس دسيلا ��عام

https://covid-19.ontario.ca/
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