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ء األمورلیا أورسالة الوزیر إلى

2020 أغسطس 26

 عزاء،أل اباءآلا

 ارسالمد حت فعادةإلة الشاملا نتطد خقوت. نيفوظمالن ويممعلالب وطالللة نم آارسدمالى إلعودة الن كوتن  أنماضبن موتزن ملنح
 .بالل طك للالزم اليموتالر يتوفة ومعاال ةصحللة يالت قوكوتوبرول في ظل معالى ل إد بالال

ف يظتوة، ويهوتالن يتحسا، ونتا وحافالنارسظيف مدنتن يتحسو ،(PPE(ة يصخالشة يلوقا اتداعمر يتوف للاموأل اصصتخس
 ىلإ لصي ام فيظوت لثم ،انسرادم يف قبطتل ةماعلا ةصحلل ةيفاضإ تالوكوتورب دمتعن امك .ةفاظنلا يلماعو نيملعملا ديزملا

 عشر،ي ن الثالى إبعراالن مف فوصللمات ماكالداء تة بارمصارة يمزالإ ةياسوس، ةمعاالة صحل الفي مجاة ضمرم 500
 لىإة الناجحعودة الن امضل  أجنمر يبداتالهذه ة يماهي  فنمنؤن نح. ةينوالثاارس المدطالب ى لعة باقمرالر تبا اخةييجتراتواس

   . ةيدراسالا نصولف

 فيه نمد الحو 19-كوفيد وسير فتفشيمنع  لةعبتمالي تالل بالس ليصتفان ع، يومالن مبق ي وقت سا فتنا،مكونت حعل أقدو
ر يبكلك  ذفيا مب -ن ييمالعلن وييبالطراء بالخر كبان مة يحصنلا ةقيثلواهذه م هتستلا. ونالفط أةملى سالعالحفاظ نا وارسمد
 .ةصحالل في مجان ييبالطن يفوظمال

 ىلإة دوعلام عدلة يفاضإد راومو ةيفاضإة يلارديفت ارامثتسال الخن ما نتموكا حهتعضوي تلاس رادملا ىلإة دوعلاة طت خززع

ن مب يقرما لى ة إضافإلك باذليو، نتارى أوإلالر ن دويومل 381يوم لا ليرافيدالن إلعالادم قي ويف.لخر افية يدراسالفوف صال

 .ةعقاطمالفي ة سدرماللى دة إعوالطط عم خلدة عقاطمالها تمدر قالن دويومل 900

 اهلذبت يتلا دوهلجا ةدايقل ةعطاقملا ىوتسم ىلع ضارمألا يشفتل ةباتجسالل اقسنم ريو هكريد روتكدلا نييعت دكؤأ نأ يندعسي امك
 .سناارل مدداخيات حدتي ألي صدتالي  فةعقاطمال

 ه:ترفعمى إلتاج تحا ميك إل

دات عمر يتوفل، وعزاللك  ذفيا مب، ةدرسمالي  فدهموجوناء ث أنرضومين يلذ ابطالالل مع معاتللل كوتوورب ضعو•
 ه.بن نوتعين يلذ انيفوظماليض ومرالالب للطة يصالشخة يلوقاا

 .لزنملا يف مؤهاقبإ مهيلعف ،ىضرم اوناك اذإو ،ةسردملا ىلإ باذهلا لبق موي لك مهلافطأ صفح ءابآلا نم بلطي•

 إخطارم تي، فس19-ديفوك سوريفل ةيبايجإ ،افظوم وأ ابلاط ناك ءاوس ،ةسردملا يف ام صشخ صفح ةيجتن تناك إذا•
ي ل فوركبشاب صمالص الشخي ي لمخالطئوباالي صقتال اتملياعراء  إجيتم. بناسمالل كي بالشدرسمالتمع مجال
 .ارمصو

 ىت حةسردملا قلغتس وأ لزنملا ىلإ لاسرإلا وأ ةيلصفلا تاعوممجلل تاصوفحلا ءارإجب ةيصوتلا متيس ،ءاضتقالا دنع•
 ا.هيإلعودة للن يفوظمالب وطالللة نم آهان أةمعاالة صحالمسؤولو ر يقر

 فيف وظمال الب أوالطصات ة فحويجتننت كاا إذا مف عرتا سذ ل ،ةضحال وصتواة ي عملناكن هكويلك، س ذبعد•
 .19-كوفيديروس ف لةيبلك إيجافة طدرسم

https://www.ontario.ca/page/operational-guidance-covid-19-management-schools
https://news.ontario.ca/edu/en/2020/08/additional-funds-enhance-ontarios-robust-back-to-school-plan.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=o
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ي قيقالحالوقت ي  فتاجدتمسالر غ بآخبالإل ال أجنم ةمعاالة صحالدات مع وحيق ثل وكبشارس المدلس ل مجامعتس•
 .ةسدرمال أو اسيدرل الصفالغالق إلواجب ان من كاا إذا مد يحدتو

 ضراع أيهمعلر هتظن ال يلذ اةينوالثاة رحلمالطالب  ةباقمر، يورنتاي أو فةمعاالة صحالة ئيدة هقياب، ةمكوالحم تزعت•
 .سناارفي مد

 يف تاضرمم دووج ىلإ ةفاضإلاب ،ةمالسلاو ةصحلا لامج يف امراص اينهم ابيردت ميلعتلا لامج يف نولماعلالمكأ•
 ا.نارسفي مدة معاالة حصالل مجا

 ل:ب قنمراء الوزئيس نا ور أتقلا مكة. وملالز المواأل امرثتنس، وةمالسالة وحصلل ةيضاف إيربداتذ فننذر، والحى توخنن نح
 م.هتيعام ورهتيماحيو ونتارطالب أوة مبسالم تهنوس، عناوسي  فمال نبذف سو

باء آل اهاذلبيي تالموحدة الد هولجاد هو يالوحبت  الثاالشيء ن فإيو،نتارف أنحاء أومختلي  فةمعاال ةحصالة الر حطوت مرتيس مانيب
 لمعلا ىرن نأ اق حئعارلا نمو ،انرودب موقن اعيم جننح .انتعطاقمو انتاعمتمج ةمالس ىلع ظافلحل سرادملا وفظومو بالطلاو
 يو.نتارر أوبع 19-فيدكوى ننحمة يسوتبم قونا منيبن إنجازه كميي لذا

ن ماضي  فمرتنسف سولك. وفلى طعترة فالهذه ة بعوصى لم مدعنا ننألة يفسنالة حصالل  مجافيرات ماثتالس ابزيادةا نم قلقد
 .بناطالميع جل قوعب و قلوفيل فاؤتالعاطف وتالج وما اإلدل قيمثمتا نارسل مدتظن أعم، ولد الى إلالوصو لىع القدرةة إتاح

 اذ هيف انلافطأ حانجو ةمالس لأج نم اعم لمعن ثيح - موي لك هب نوموقت ام لك ىلع ،ويراتنوأ يف رومألا ءايلوأ ،مكل اركش
 ل.بقتمسالي فاسي، ودرل االعام

 ريتقدالام وترالح الص خامع

 يتشي لنفيتد سيالسة مفخا
 عليمتالة ويبترالر يوز
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