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وزیر آموزش و پرورش
وزیر

rue Front Ouest  ,315 
Toronto ON  M7A 0B8

رشورپ و زشومآ ترازو

یروز

Front Street West  315 
Toronto ON  M7A 0B8

لدین وابھ یر وزنامھ

یوراتنا مرتحم نیدلاو
دوب هدشن ینیب شیپ کھ مسیونیم ینازم رد را امھن نیا نم

 ھمھ و نیدوال ھمھ یراکھم اب تسا انیبرم و انزوآم شناد لھجمزا  ،ویراتنا یننکاس ھمھ تسالم ظفح ، تلود تیولوا ینرتھمم
.مییرآب رام نیا هدعھ زا ات تسب میھواخ راک بھ را ناتماناکام ھمھ ام ،تولد وحطس

دیووک سوریو زا کھ تسخن زور زا   یتسردنت و تالمس زا ات میا تھشدا رظن ریز را تالوحت دنور تیدج اب ،میتفای عالطا 19-
 بلھاقم یراب اناست نیا کھ مینک لصاح نانیطما ات میا هدرک ذاختا را یطعاق مداقا نینچھم ام  .مینک تظفاحم ویراتنا نیناکس ھمھ
.تسا هداآم یددایوررھ با

 زا نم ،ویراتنا یکشزپ تمسال دشرا لوئسم ،زامییلو دیوید رتدک یھصوت ساسا رب ،2020 سارم 12 زور رد ،لیدل نیھم بھ
 میصمت نتفرگ اب ام تولد .مدرک رداص روتسد   2020 لیروآ 6 خیرات ات اناست یتولد سردام ھمھ ییلطتع یراب نھاخترزاو فرط
 سوریو شرتسگ زا ات—  درک لیطتع را سردام کھ دوب یتنعص یایند رد نوناق یرجم یاھدانھ نیتسخن زا یکی — نھاطعاق

کووید .دنک یپیشگیر 19-

 تیعضو، تیریدم نوناق حتت یھالمعا نیا. مینک یم مالعا  یرراطضا تیضعو  کھ میتسھ دااناک تالیا نیتسخن نینچھم ام
 روط بھ شالچ  نیا اب بلھاقم بھ کھ مدقم طخ نارمقھ نالافع زا تیاحم رد را تالیا ییانوات  ،ویراتنا یندم تظافح و یرراطضا
.دھد یم شیزافا دنھد یم دامھا لامک
 شسرپزا  یخرب یاھ خساپ یدودح ات دنواتب امھن نیا مروادیام  ،تسا هدروخ رمھ مابھا هرود نوانع بھرضاح هرود کھ یالح رد
.دنک مھراف دنردا نیدوال کھ را ییاھ

 دیاب ام کھ مردا رواب نم ،تسا هدش تھفگ نآ زا بھنج نیا هرابرد رتشیب و تسا هدش تھخانش شا یندب ترایثات اب سوریو نیا چھراگ
 زا یرایسب زا ام. میھد خساپ انھآ بھ و مینک دییات دننک سح تسا نکمم ،اھرتنواج هژیو بھ ،اشم نادکوک کھ را یسرت و ینراگن سح
 شسرپ بھ رتشیب  کھ دنوش یم یشان یا نھاسر جھوت شیزافا و مابھا زا ،اھ شنواک نیا کھ میا هدینش ایمقتسم ناش نیدوال ازو انھآ
.خساپ  نتفرگ بھ ات دوشیم رجنم یرتشیب یھا

دیووک سوریو هرابرد منک یم یھصوت اشم بھ ،تدم نیا لوط رد  یاھ شنواک کھ دینک دییات و دینک تبحص ناتندانزرف اب ایمقتسم 19-
 جملھ زا ،دنتسھ ناتندانزرف و اشم سرتسد رد یدایز عبانم. دنتسھ یداع و مفھ لباق—  یساسحا دنچرھ—  هژیو هرود نیا بھ انھآ
.تسا دااناک تھعاس 24 یمل ینابیتشپ تدمخ انھت ھک ,نادکوک ککم نفتل
 ئھراا نواج درافا بھ سھنراف و یسیگلنا یانھابز بھ را نھابطلودا یراتشون ینابیتشپ و ،یفرمع و تاعالطا ،یا فھرح هرواشم انھآ
:دیریگب ساتم هراشم نیا اب www.kidshelpphone.ca,:دینک دیدزاب تیاسبو زا افطل. دننک یم

.دینک کامیپ 686868 بھ را CONNECT کلمھ ای ،1-800-668-6868

https://kidshelpphone.ca/
https://kidshelpphone.ca/
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 نیضمت نھوگچ ام دینداب دیھواخ یم اشم زا یرایسب کھ مندا یم نینچھم نم ،تسا نم تیوولا اشم نادکوک تالمس کھ یالح رد
.ددا دنھواخ دامھا دوخ یریدگای دنیراف بھ سرد سالک زا یرود نازم رد نزاوآم شندا کھ درک میھواخ

 بھ یسرتسد کھ تسا هدرک یزدانا هرا را نیالنآ هاگیاپ کی ام تولد ،اشم ندانزرف یریدگای دامھا نیضمت یراب تسخن ماگ نوانع بھ
.درک دھواخ مھراف 12 سالک ات دکوک دمھ زا ،نزاوآم شندا ھمھ یراب را یشزوآم نواگنوگ عبانم

 دھد یم ناکام اھ سالک ھمھ نزاوآم شندا بھ ،تسا سرتسد رد, Ontario.ca/learnathome یناشن رد کھ ،نیالنآ هاگیاپ نیا
 یلھسو بھ اھ سالک ھمھ عبانم و ،دنا هدش داجیا ویراتنا نایبرم یلھسو بھ عبانم نیاا.دنھد دامھا یریدگای بھ سھردم زا یرود نازم رد
 یاھ سالک بھ یسرتسد ام ،دنتسھ طھسوتم سھردم رد کھ ینزاوآم شندا یراب. دنوش یم یناسر عالطا یشزوآم ورشیپ یانمھرا
.مینک یم مھرافویراتنا یشزوآم یاھ امھنرب ساسا رب را نیالنآ

دیووک سوریو بھ طوبرم تالوحت ندوب روانش ،دنشابیم لیطتع لیروآ 6 خیرات ات یتولد سردام چھراگ  ام کھ تسا انمع نیا بھ 19-
.مینک دیدتم را ییلطتع تدم ات مینک یم هداآم را دوخ

 را دوخ ترانم و دنھد ماجنا را دخو سالک یاھ نیرتم تسنوات دنھواخ نزاوآم شندا کھ مینک نیضمت مینک یم شالت ،هژیو بھ
 سالک ینواراف و یسرتسد رد ورشیپ نوناق یرجم دانھ یک انتاریودنشاب سرد سالک بوچراچ رد دننواتن راگ یتح ،دننک تفایرد
 دامھا نزاوآم شندا سعھوت و یریدگای تیوقت یراب عبانم ریاس و اھرزابا نیا تیفرظ شیزافا بھ ام نیرابانب ،تسا نیالنآ یاھ
 دنردان یسرتسد رتویپامک بھ رضاح لاح رد کھ ینزاوآم شندا بھ ات مینک یم یراکھم سردام هریدم یاھ تئیھ اب ام .ددا میھاخو
.دننک یم تفایرد سالک رد ترکش یراب را مزال یروآ نف کھ میھدب نیضمت

 نیا ایآ کھنیا هرابرد یتاامبھا تسا نکمم ،دنتسھ ییلصحتال غراف لاس رد کھ یندانزرف یرادا یاھ هدواناخ یراب کھ میندا یم ام
 لیصحتال غراف ییانوات: کھ مینک مالعا را عوضوم نیا ایلیمم. دشاب تھشدا دوجو ،نھ ای دش دنھواخ لیصحتال غراف نزاوآم شندا
دیووک سوریو تالوحت و یا تھفھ ود ییلطتع ریثات تحت ،یزوآم شندا چیھ ندش  نم ،لاثم یراب. تفرگ دھواخن رراق 19-
  ما هدرک دییات ییلصحتال غراف طیراش رد را یرییتغ  نینچھم. ما هدرک ولغ یراج ییلصحت لاس یراب را EQAO یاھ یبایشزرا
 غراف یراب ناشریسم رد نزاوآم شندا یراب ینعام)OSSLT (ویراتنا طسوتم سردام شندا ناحتام یرزارگب کھیتروص بھ
 مینک یم یراکھم اھ ترامھ سعھوت و شزوآم ،راک ترزاو و اھ هاگشندا و اھ جالک ترزاو اب نینچھم ام. دوب دھواخن ییلصحتال
 لامش(ناتسریبد زا سپ ییلصحت عطقم رد دننوات یم ،ییلصحت مرت نیا تیضعو زا رظن فرص ،نزاوآم شندا کھ مینک نیضمت ات
.دننک یسیون مان) هاگشندا و جالک ،یزورآماک

 نزاوآم شندا کھ یامگنھ کھ مینک نیضمت ات مینک ذاختا را یا نھرایگشیپ مداقا رھ ام کھ تسا ممھ نازم رھ زا شیب ،رضاح لاح رد
.دندرگ یرمب مالس و نام یریدگای طیحم کی بھ انھآ ،دندرگ یرمب سالک بھ

 زا تبقرام زراکم ،سردام تاناکام لامک یرازکیتم یراب یالم عبانم بھ را سردام هریدم یاھ تئیھ ھمھ یسرتسد شزوآم تزاو
 نایبرم و نداراگش ،نزاوآم شندا بھ تبسن رطخ نھوگ رھ ام ،ییلطتع هرود زا سپ. دنک یم مھراف سھردم یاھ سوبوتا و ،نادکوک
.دناسر میھواخ لقداح بھ را دوخ

 لوئسم ،زامییلو رتدک دیاک یاھ یھصوت اشم کھ تسا ممھ رایسب ،دیدرگ یرمب دااناک زا رجاخ رفس زا کھ اشم زا تھسد نآ یراب و
دینک تیاعر را ویراتنا یکشزپ تالمس دشرا

https://www.ontario.ca/page/learn-at-home
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 زا یرود و نھاخ رد ندنام ینمع بھ نیا. دینک نھیطنرق را دوخ زور 14 تدم بھ ،دیدرگ یرمب نات هدواناخ و دوخ کھ یامگنھ و
 بھ ای و دنشاب هدرکن یھراھم را اشم رفس رد تسا نکمم کھ نات هدواناخ یاضعا بھ یرایمب شرتسگ زا ات تسا رگید درافا اب ساتم
.دوش یریوگجل نات یدگنز طیحم درافا

دیووک (انورک سوریو مئالع هدواناخ یاضعا زا یکی ای اشم دینک یم رکف راگ  دیا هدوب یدرف اب کیدزن ساتم رد ای ،دیردا را) 19-
 بھ ات دیھد ماجنا ontario.ca/coronavirus رد را یبایزرداوخ تست افطل ،دوخ ندرک نھیطنرق رب هوالع ،دردا را عالیم نآ کھ
 و دوخ ینیما و تالمس ظفح یراب اشم کھ را یتاعالطا ھمھ نینچھم تیاس نیا.  دینک ککم رتشیب تبقرام یوجتسج یگنوگچ
.دھد یم رراق اشم رایتخا رد دیردا زاین نات هدواناخ

 ریزو نوانع بھ.دنک  نیضمت زیگنراب نشالچ هرود نیا رد را ویراتنا  نیناکس ھمھ ینیما و تالمس تسا دتعھم ویراتنا تولد
 مھواخ میصمت یومعم تالمس ناسانشراک یاھ یھصوت نیرتبھ و یعلم قیاقح ساسراب کھ مھد یم نانیطما اشم بھ نم ،شزوآم
. .تشدا دھواخ تیحجرا نم نھذ رد  اشم دنزرف ینیما تالمس شھیھم و ،تفرگ

.دینابم مالس. ددا میھواخ دامھا نھیزم نیا رد اشم یناسر عالطا بھ ام ،دبای یم دامھا ام شالت کھ یالح رد

شرورپ و شزوآم ریزو سھکل  نافتسا

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