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   ،ءآابلاو ت هما  لا  ةداسلاو تادي سلا تارضح

 .ةقوب سملا ريغ تاقولا ذه هيف ةديجحة صبو  ،نينمأ  التمكعائو مكلافطأو متنأ اوقبت نأبلك صدق  لمأ

ئع ار عيجشتو ماهلا  ردصم امئاد ناك دعب نع ملعتلا ماظن دامتعا اىل القتنالا حةلمر عم يطاعتلا يف ةنورمو سمحت نم مكلافطأ   ونمتأ  هب متيلحت  مانا 

 .ةيضاملا عيباس لا اللخ انتموكحل

 امدنع ةصاخو ،19-ديفوك سوريف راثبأ ةقلعتملا ةديدجلا تاروطتلا عىل امئ دطالعا  عىل ئمكقاب اب مزتلم انفأ ،ويراتنوأ يف ميلعتلا ريزو يرابتعابو

 ةرتفلا ذهه ءانثأ مكلافطلو مكل معدلا دميقت انتموكح لصاوت سو  احلايل. يساادلر لعاما عوضو ،ركبملا ملعتلا جماربو الفطلا ةياعرب رملا قلعتي

 .ةبيصعلا

 تارايخ يأ يف رظنلا دنعو   هلم.دلمعا وايةعالر دمونقي من لك و  ، بطال  و طفللك حصة والمةس يف انتموكح دلى ىوصقلا ةيولولا لثمتتو 

 تاهيجتوو ،ماظتنوالا ةمالسلا ىلا انتارارق دنتست فوس ،ةساردلا تارجحل اخد ميلعتلاذج منو فانئت سااىل يد ن جدمب دة الطالبعو بيحرتلل

 ةدوعلا لبق ،مهتمالسو بالطلا ةحص ةيامحل ةيرورضلا تاءارجلا لك اذختا نامضب انمازتلا يف نيتباثو نيحضاو انك قدو. ةيمومعلا ةحصلا يلوسؤم

 .سةاادلرت ا رجح ىلا

 2020 وايم 31 موي ىتح بالطلا مامأ ةقلغم ةعطاقملا يف ةماعلا سرادملا لك لظت نبأ ارمأ انتموكح تردصأ ،أ دبملا اذهل رابتعالا عنيب اخذأو  

 .قديرت لقأ ىلع

 نأ نم رمغلا ىلعو . 19-ديفوك سوريفب صاخلا ةدايقلا سلجمو ،ويراتنوبأ ةيبطلا تامدخلا ريدم يف نيلثمتملا ءاربخلا ةحيصن ىلا انرارق دنتسا قدو

دة بعو حمست ةلحرم يف ان سل 19-ديفوك سوريف دض انتكرعم يف انناف ،امدق تققحن اننأ نيبت ارخمؤ ةماعلا ةحصلا ءارب خاهضرع يتلا تاعقوتلا

  .نامأ و ةقثب ةساردلا تارجح ىلا بالطلا

ة مر لو ل انلعأ نأ ذنمو  .اتباث ويراتنوأ يف روملا ءايلوأ لبق من امزتوالال مامتهالا اكن قدل .مكنم نيريثكلل طبحم ربخلا اذه نأ اديج كدرأ  ينناو  

 صةلامو ىلع مهلافطأ عيجشتل ،مهعسو يف امل مهلذب نشأب ةعطاقملا ءاحنأ يف روملا ءايلوأ هلوقي امل انعمت سا ،سارم 12 ميو رشابملا ملعتلا قيلعت

 ديفرحنو فال عىل ط لا العفأ  د دو  رهلخالت درص  تقويف   ةنينأ طمالوحة ارابل  ساسح الل  اي ساسأ   اردص  متالالعائو  روملا ءايلوأ ناك دقو   .ملعتلا

 .عامليال الوابءذا  هيشفتاء زا  عهنومن 
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يف  نيسردملا ةدايقب ملعتلا ةيلمع ارخمؤ انفنتأ سا دق و .حجانو ظوحلم لكشب ملعتلا اصةلمو ىلا ةيمارلا انتطخت رتطو ،سرادملا القغا ةيادب ذنمو 

  .مهملعت ةلصاوم نم مهنيكمتل اعامتدها  بجالوادر اصامل يددع حتمية ورالرض ةي سردملا املع لا ازجن اب بالطلا فيلكت ايلا حمتي ثيح، قاطعةامل

 هب ف امللكلعملاو، ملعتلا داومىل ا  ادانتسا احدالو عوب سلا يف بالطلا عم لمعلا مدة نأ شب تعاقتول ا نم ةلمج انعضو ،ةطخلا ذه هراطا يفو

 .بلاط يأ جرختعىل   بلس ثريأ يكون هل تلن  يلاحلا يئابولا يشفتلا نأ  دكؤأ نأ ديرأو عمل. امل لبق من مكلفط

 :سيردتلل ىندأ دح كحرتقملا يلاتلا رايعملا انتموكح تعضو دقو 

 ةباتكلاو ةءارقلا ىلع زيكرتلا عم ،احدالو عوب سلا يف بلاط لكل لمعلا نم تاعاس س مخ:3 فصلا ىلا الفطلا ضاير ةلحرم نم •

 ؛تايضايرلاو

 ؛ةيعامتالاج تاساردلاو ،مولعلا  و،تايضايرلاو  ،ةباتكلاو ةءارقلا ىلع زيكرتلا ع  ماحدالو  عوب سلا يف لمعلا نم تاعاس سمخ :6  ىل  ا4 من ف الصفو

 تاساردلاو ،مولعلاو ،ةباتكلاو ةءارقلاو ،تايضايرلا عىل زيكرتال مع ،عوب سلا  يفعملال من تساعا 8: 10 ىلا 7  مننفاصال •

 .ةيعامتالاج

 ،ةي سارد فوفص قفو نوسردي نيذلا بالطلل عوب سلا يف يسارد راسم  للكعملال من تعا ساث ثال:12 ىلا 9 من فالصفو •

 ىلع زيكرتلا عم ،ةي سارد فوفص قفو نوسردي ل نيذلا بالطلل ةب سنلاب عوب سلا يف يسارد راسم لكل لمعلا نم فصنو ةعاسو

   .جرختلاو ةدمتعملا تاعاسلا مكارت

 ةييلعتلا ةيلمعلا يف مهكارشاو ةبلطلا عيمج معد متيس هنأ عقوتأ ينناف ،ةرتفلا هذهخالل ية  يلعتلا ةبرجتلا عىل أ  رطت س تاريغ تنأ احض لوامن  اكن اذاو

ل جأ  من ةداتعملا ريغ فورظلا ذه هعم اوبواجت نيذلا ميلعتلا الجم يف نيلماعلا ركشن نأ ديرنو  .ميلعتلا طاع ق يفنيلمالعا وابيق مهيمعلم لبق نم

 نيملعتملل دن سملا لمعلا ةيافكب طبترت فواخم مكيدل تناك اذاو  .مهتاينماكا احيققوو اوقوفتيل ةاحتملا صفرلا لك ىلع مهبالط لوصح رارمت سا ضامن

 انتعاطت ساب ءيش لك لعفن نأ ديرنو  .مكيدل ةسردملا يف ةرادلا سلجم وأ ريدملا عم لصاوتلا ىلع مكعجشن انناف ،فثكمجد  لصاو تىلا ةاجحلا وأ

    .ةدوجلا ةيلاع ملعت ةبرجت ىلع انبالط لوصح نم دكتأنل ءابولل يشفتلا اذ هءانثأ

 ىلا رابتخالاو (PA) ينهملا طاشنل ل ةصصخملاو ةيقبتملا مايلا لوحن س انناف مهيلعتل صصخملا تقولا نم ىوصقلا ةدافت س الانم مكلافطا نيكمتلو

 ةليط مايلا نم نك ممددع ربكأ خالل ملعتلا ىلع رارمت ساب مهلابقاو ،مهي سردم مع مهلعافتل مكلافطأ ةلصاوم نامض هنأ ش من اهذو. سيردتلل تقو

 .طقف نيموي وأ مويب قلعتي رملا ناك ول ىتح ،ىضم تقو يأ نم ةيمهأ رثكأ نلا سيردتلا تقو منلك حلظة  كونترمبا و . ايسادلر لعاماذا ه

ت لالز يتلا تايدحتلا نيب نم نا ف ،سرادملا القغا ةرتف اللخ عيمجلا ىدل ااحتم دعب نع ميلعتلل صصخملا تقولا لعجل اهلذبن يتلا دوهجلا رمغو

 ةكب ش  مادخت سا  نوعيطت سي ل ـ  مقيالراجملال يف   عايل  البطارتلاب زيمتي ذليا اذه انرصع يف ىتح  ـ بالطلا ضعب نأ هو   تالئاعلا نم ريثكل  ااجهتو

   . لزنملا يف ملعتلا جمانرب ىلا جولولل ايجولونكتلا وأ تنرتنلا

ل وصلحل ( Apple) لبأ  ةكرشو( Rogers  Communications  )تلالتصال ز وجر  ريتكرش عم لمعت ويراتنوأ ةموكح نأ مكغلبأ نأ ينرسيو 

 21,000  نم رثكأ ءارش نلا ىتح مت دق و. 19-ديفوك سوريف يشفت ءانثأ رس لاو بالطلا دلى ةييلعتلا تااجيتحالا ةيبلت ل جأ   نم ةدعاسملا ىلع

  رسلا ىلع اهعيزوت ومت ،(Rogers LTE) زروجر ةكرشل دم لا ليوط روطتلا ةينقتب ةدوزم ةيناجم ةيكلسل تانايبب اقب سم زهجم دابيأ زاهج

 حنم الل خنم طعةقا املمةكوح فرط نم هحنم مت اذليو رلود نويلم 75  عنيديز غلبمب كلذو سرادملا تارادا سلاجم فطر من ةاجتحملا

 ،بالطلاو روملا ءايلوأو نيملعملل ةيزيلجنلاو ةي سنرفل  اتني غللاب ارمت سم امعد مدقت ( Apple  )لبأ  ةكرش نأ امك .بالطلا تااجيتحا  ةيطغتل دمة قم
 زاهج 200,000 نم رثكأ ىلا ةفاضلاب اهعيزوتمت  21,000 اهددع غلابلا ةزهجلا ذههو  .لزنملا نم لمعلاو ملعتلا معدل دراوملا نم ةعومجم يف لثمتي

 .ةرتفالهذه خالل  نياجتحملا بالطلل سرادملا تارادا سلاجم اهتمدق يحول زاهجو رتويبمك

https://www.ontario.ca/page/learn-at-home
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 فائدةل ةفلكتلا ة ضفخنمو  ةعرسلا ةيلاع تنرتن لا تامدخ دميقتل ويراتنوأ يف سرادملا تارادا سلاجم عم (Rogers)زوجرر  ةكرش  تعملامك

 ةردابم بنا جىلا "حاجنلا لج أ نم نولصتم" اهجمانرب خالل من،  ويراتنوأ ءاحنأ عيمج يف نساكلا اكءرش من ءاضعأو،  منيدعوامل نيرجتأ سملا

 ."ادنك ةموكحل ةعباتلا ةطبارتملا تالائعلا"

 ةكرشو (Rogers Communications)ت الصتلالز وجرر  لث  مايجولونكتلا  تاكرشو سرادملا تارادا سلاجم نيب عونلا اذه نم ت اكأرش  نا

 .ةيقيقحلا ويراتنوأ حور نيبت (Apple) لبأ

. 2020-2021 يساردلا ماعلل طيطختلا يف لعفلاب انتموكح تأدب دقف ،يلاحلا يساردلا ماعلا يف بالطلا تاجايتحا ةيبلتب انمازتلا رارمت سا عمو 

ل قد سة درملا نأ فادها م  ةقيقحل  ان سفنأ  عد نن أ   انيلع نيعتي هنا ف  ،لبق نم اهنيأر ءيش يأ نع ديكتألاب افلتخم اكن ايس ادلرم عالاذا ه ن أ  من وابلرمغ 

 .مداقلا ربمتبس رهش يف ادههع قباس ىلا د ل تعوقد و ،لبق نم تناك امك ودبت

  ،لافطلا ايةع  رزكامر وساراملد ىلع نيعتيس هنأ مكل دكؤأ ينوعد ،مهتحصو مكلافطأ ةمالس عىل اظفاحل هو هب دشرتسن ذليا أدبملا نأ رابتعابو

 عىلو  . ةيعيبطلا  مهنكامأ ىلا  ان س رغص لا  نيملعتملاو بالطلا ةدوعب بيحرتلل دعت ست نأ لبق  ةزكمرجد   فيظنت ةيلمعل عضخت نأ سرادملا تالفاحو

 رعشي بلاط لك لعجن نأ و ههقيقحتىل ا  ىعسن ما نا ف ،ةليوط ةرتفل قالغلا اذ هدعب ادج اددوحم حبصأ  ىودعلا ثودح رطخ نأ نم رمغلا

 .ةسردملا ىلا هدتوع دنع ةقثلاو ناملاب

 اذا ،فيصلا ةرتف الوط مهملعت صةلامو ةيناكما بالطلل حيتي س عسوم يفيص ملعت جمانربل ةحرتقملا انتطخ نع نلعن س ،سيردتلا ىلا ةب سنلابو

 ريثكب ربكأ اددع نأ عملن اننأ  لا  ،يفيصلا ملعتلا يف ونكراشي ما  عادةبلطا 100,000 من رثكأ نأ من  الرمغعىلو  ذكل.يف فعللاب نوبغري اوناك

 ىلع دتمملا يفيصلا ملعتلل ةعسوملا ةطخلا ذهه زكرتسو  .ايمسر يساردلا ماعلا اذه اءهتان  بعدملعملا ةدايقب ملعتلا ةلصاوم يف نوبغري دق بالطلا نم

  .نياجتحملا بالطلا معدو تاوجفلا دست يتلا جماربلا ىلع زيكرتلا عم ـ ةييلعتلا تاراسملاب اءقتلالريد ر جدايخ وهو ـ ةدمتعملا تاعاسلا ضيوعت

 ماامتها يل نونأ  انبجاو نمف ،كلبذو ق.لقلل ةريثمو ةبيصع تارتف ةبلطلا ءاضق ءارو ببسلا ناك 19-ديفوك سوريف يشف تنأ انتموكح كردتو 

 ىلع ةرشابم تامالع كانه نكت مل ول ىتح ،بالطلا لكى دل ةيلقعلاو ةيفطاعلا ةحصلا تااجيتحا ةيبلتل كلذو رمت سمو امئ د حنوعىلو  ايدشد

 .تاابطراضد جوو

 نيصصختملا نيفظوملاو ةيلقعلا ةحصلا ييائصخأن أ من  دكأ تلاب يضقت سرادملا تارادا سلاجمل تاهيجو تانتموكح تردصأ ،فدهلا كل ذقيقحتلو 

 تاسسملؤا نم ريثكلا كانه نأ اوملعت نأ  مكيدنرو  .نمأو ميلس  وحن ىلع مهعم لصاوتلا لالخ نم  ،ءاضتقالا  دنع  ريوف لكشب بالطلا عم نولماعتي

  ة دعاسم فتاه قدمي ،الثملا ليبس ىلعو .ةيلقعلا حةصلا ىوت سم ىلع تاابطرضا وأ فاو خممن انونيع ناذلي الفطلل امهم امعد مدق تيتلا

  قرلاب اولصتي نأ لافطلل نكمي ،يناجملا در ملوا اذه مادخت سلو .ةعطاقملا ىوت سم ىلع ةلاحلاو داشر لا تامدخ ةعاسلا رادم ىلع   الفط لا

 .686868 قرلا ىلا CONNECT ةرابع نمضتت ةيصنةل سار اوثعبي نأ وأ ،1-800-668-6868

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fabout.rogers.com%2Fgiving-back%2Fconnected-for-success%2F&amp;data=02%7C01%7CStephanie.Rea%40ontario.ca%7Cd007e40f5d454a3af56808d7e9e79062%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637235053083077129&amp;sdata=%2BEqRJFWxHYUxrozKyRdFdurPaWiui8rfO7qth0YxSvI%3D&amp;reserved=0
https://kidshelpphone.ca/
https://kidshelpphone.ca/
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 ةيولولا نأ مكل دكؤأ نأ عيطت سأو  .لقلا ىلع  2020 مايو   6  موي ىتح ةرسلاو لفطلل  EarlyON  جماربو الفطلا ةياعر زكارم القغا رمت سيسو

 .ويراتنوأ يف هنم يفاعتلاو سوريفلا يشفتل ديصتلادمع خطة ن نحنو ،حتفلا ةداعا نشأب تارارق ذختن امدنع مهتمالسو مكلافطأ ةحصل نوكت س

 هذه مع فيكتلا ىلع مهتردق دىم ىلع نلا دحل اونهرب نيذلا ميلعتلا الجم يف نيلماعلاو نيملعملل يريدقت مدى نع ربعأن أ  ةب سانملاب دوأ  امك 

 ةيئاهن تانامض دميق تانيلع يصعت سي ناك اذاو .انبالطئدة فاادلمع لل وسائو ية يل عتلاوس ادلر دميقتل مهعسو يف امبذل اصةل موو ةدجت سملاوف ظرال

ختاذ ا متي نل هنأ مكدعأ ملقابلا ين ويفنا ف ،انيلعت مظنو انلافطأ  ايةع رعضووم نشأب ةمداقلا ةلحرملا يف "ديدجلا يعيبطلا عضولا" هيلا  وليؤ س ام نشأب

 مهتمالسو انبالطو انلافطأ ةحص عىل  احلفاظ يفلضفأ  لكشب مهاسي نأ  نهأ ش من ا هذهل :يلاتلا السؤلا ىلع «معن» ةملكب بيجي ل رارق يأ

  م؟هتيفاعو

 .ةيمهأكرث أ  – ةباجا ةيأو - السؤ يأمر  لا ةقيقح يف كانه سيل

 ،نينمأ ابقوا ،مكسفنأ محلاية 

ميلعتلا ريزو ،سيل نيفيتس دي سلا يلاعم


	رﺔﻟﺎﺳا ﻟزوﯾإ رﻰﻟوأ ﺎﯾﻟا ءﻣﻷرو



