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ورألمء الیا أولىر إیوزل اسالةر

 رمو  ل ء اايلو أ  ادة سلا ت وداي سلا ات حرض

. عةطاملق ايفئ ارولطةل ااحا نتموكحن الع ا  ذ نمكل ذو  ، ديدحتلاب ني عوب س ور أرد معته باهيت لاسربم ويليمك الجه اوت أ 

 ت دأب - 19 ديفوكس وريفت ايعداتن  أ  خاصةو  ،لمكافط ل و  أيمك ل ا ة ب سنلق ابالط  لا عىل ةل هسابلفعل مل تكن ة فرتاته ال ن هأ باتم   اكدر ا عىلنين  ا 

 . مكشيعل ب سة ويمويلاتمك ايحعىل د يازتلك مشب  ري ثأتلا يف 

  يف  م ا هل  ادرصم  ا نلبة  سنلابل الز   طفالمك أو     متن أ ت ابث وعةاجشن  به ممتيلحتا ن م أ  ل  ا   ، ااتتب   ةلهس نكمل ت  19-  ديفوكس وريفاهجة ويف مكة رملعن ا ا 

 ة ادربمبية لاتتمري دابتدان هش، سارم  12 م ويية موكاحل سدارملال يتعطر ارقء ازرولاس جملذ ااختذ نمو. ءوابلاذا هيش تفن مد حللةل ذوبملادان وهج

  وس. لفرياب   ابةص الل  ة  ضرعرث ك لا ا نينطاومية امحلص ااخل ومالعني اعاطلقن ام

  ظىحت ىخر أ  يةلوو أ   اكنه تسيل ذا ،انتموكح ىدل ىوصلقا يةولو لا لازت ل مهتالمسو لمكاطف أ ة ص ن أ ميلتعلل اريزو يتصفب لمك دكؤ أ ن أ دير أو

متن أ ه ومتيدب أ  ا مليق ملعاا ننانتماى دمن ع   لمكب نعل ا نن ا  و. لمكافط أصة ية امحة روبرضت ابثلام ازتلالان مانبع  وهول  ا  ه ذختنار رقن ا ممو.  بك أ  ية مهأب

    س.املدار غالق  ا  ة من لفرتهاته ا  لالخة ريبك جة درنة بورمم وهتفن م    طفالمك أو  

  ةياعرز كارمق الغ اة رتفكل ذكو، و ي ما 4م ويىت حة عطاقملايف ية موكحلاس رداملاق الغ ا ةرتفد يدمتم ويلاا نتموكحت ررق  ام،الالزتذا هلاة عارمو

 ت ادماخل سيئر  ن ل انظرو  ذكل،عمو  ادية.الع قاتو  لا  يف ابعص ااررق ابلفعل نوكي س ذاهو .ليرب أ 13 موي ىتح صةااخل سرداملاو لاطف لا

  . ايجلا واحضر وارلقذا ا د اكن ه، فقطفالمك أ  مة صة دختمك وصلحمدمة خيف و هء ارج  ل ن هذا ا أ  عىل فق او ويارتنو يف أة حصلع ااية بقطبلطا

  لالخلمك اطف أهل فعي سا م ن أشبت لؤاستري ثي س نه أ بدا يج   كدر أ نين  أ  ل  ا  ، امةلعاحة صلاة ساي سمع ا فقاوتمء اجن الع  لا هذا  ان منالرمغ عىل و

 . سةردملل اخن داوكين لس يدرتلن ا ا أمب   ،مهميتعل ص امي خيفادمة قليع اباس لا

  تالئالعا وباللطلا نمعمي ددتقية يفك« ولزنمليف ا ملتعل»اب تعلقة ملاو  ،  ةلبملقةل احرملا    نأشب ا نتموكحخطة ن ع   نالع لاب را وخفم ويلت انكد لقو

 . ةرتلفه اذهء انث ني أسدرملاو

  ءاحن أ يعمج يف ملعملا ادةيبق ملتعلا فانئت سا  متيس ،ليرب أ 6 ،نينث  لا  موي لولحب  نهأب سدارملا تادار ا سلاجمل انتاميعلت درانص أ  ،  ول أ  ة خطوويف
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 ن م طفلمك عيتط سي يقةرط  لضف أ ديدحتل عوب س لا ذاه سدارملا تادار ا يظفومو س هيممدر نم تلاصتا يتلق يف باللطا  دأبيسو .عةطاملقا -

   هذهاءجر ا  ليهستل دةعاسملا ميدتق  نمكم بطل أ  خاص، لكشب انيدل ا ن س رصغ  لا   نيملتعملا صخي اميفو .ةرتلفا هذه ءانث أ ملعتلا ةلصاوم اهلالخ

 كة ارشملا نم بالطلا لك نيكمت نامض عىل ركبملا لصاوتلا ذاه دعاسيسو .عمكم لصاوتلا يف نوؤدبي امدنع  سنياملدر مع يةلو لا تاداثاحمل

 ا ًيلاححة اتملد ااروملاا ويجولونكتلعىل اء ا نبية جيتارتسالامي مصتا نضعد وقل   اجملال. سعة ا وتنرتن لب اعمل تعلية اجيتارتسيف اةل ماكةل وافعرة وصب

  ل.يف املزن

  كةارشمللمة زاللاق انطلاسعة اول اصتالت اكب شوا يجولونكتلان مادة تف سالاية ناكم ا  دلهيا    رفاوتت ل قد    لعائالتا ن مري ثكلان  أكل ذكف رع أو

 ن م يلااحل اهنوزخممي دتقب يةحمللا سرداملا تادار ا  سلاجمل تاهيجوت انتموكحت درص أ  ،عضولا ذاه اجلةملعو. لماك لكشب ت ن رتن ال بع ملتعلا يف

 طة خ ضعول ةزارولا مع تاارد ال سلاجم لمتع سو .لزنملا يف ةزهج أ عىل ن  ورفوتي ل اذلين طالبلا  دةئافل ةزهج لا نم اهريغو رتويبلمكا ةزهج أ

 ت ااريخلا فاشكت ساب تماق دق تادار ال سلاجم  نأب ا ًضي أ  اررق ال دير أو  ا.لهي ا  جةاحب مه نم لمشيل ايجولونكتلا نم ادةتف س الا جمال  يع سوتل

   خلدمات التصالتقدمةامل   تاهجلمع ا  مةتظنمت الصتء اارج ا  ط يف اكل الاخنر، مبا يف ذا يجولونكتلان مادة تف سالان م   ةبطللا ني كمتلةل يدبلا

 . ويارتنو أ عة اطمق يف ا ًيملاعدة ئارلين اورتكلالامل تعلادر اصمل  ل اوصولا د قص رس  للحة اتملت اااريخلد ايدحتلة يكلساللاية وكسللا

 مكل.  لا  جه الوعىل نترتن  لا  بع تالصتلا اهيف حاتت ل دق يتلاو ،يةئانلا قطانملاو فيرلا ناكسل بة سنلاب امي س حةلم ةوررض رم  لا  هذا لثميو  

 ةل صاوتمت لالزق اطنلاعة ساول اصتالت اكب شت ااريخو  ا يجولونكتلابة تعلقملا ت اشانقلاه ذهن  أ  ار بتعاعىل ت داجت سملار خ أ  عىل    طلعمك أ ف سوو

 .  رمت سمر وتطيف و

 مل عتلا ادوم عىل ًءانب عوب س لا يف بالطلا مع لملعا دةمل تاقعوتلا نم ىند لا داحل انتموكح تددح ،تنرتن ال بع مل تعلل ةطاخل هذه ارط ا يفو

 ا ييل:م   ملعملك ل  ة اب سنلابت اقعوتله اذهل مشت. وسهدرمل بقن م   لطفلمك دد ل احململععىل ا ًءانبو

  ت؛ايضايرلاوابة تكلاوءة ارلقاعىل زي كرتلامع ، عوب س لايف    ملتعم لك مع العمل  منات ساعمخس : 3 ف صلال  ال افط لاايض رن م•

 اسات ادلروم العلوو  تايضايرلاو  ابةتكلاوءة ارلقاعىل  زيكرتلامع ، عوب س لايف ل ملعان مت اعاس سمخ: 6 ل  ا  4 من ف ولصفا•

  ية؛عامتجالا

  تاساادلرو مولعلاو ابةتكلاو ءةارقلاو تايضايرلا عىل زيكرتلا مع ،عوب س لا يف لمعلا نم تاعاس 10 : 8 ل ا 7  منانلصفا•

  ،يةعامتجالا

  طار ا  يف نوسدري نياذل بالطلا ل ا ةب سنلاب عوب س لا يف سيدرت رةدو لكل لملعا نم تاعاس ثالث :12 ل ا 9  منفولصفا•

  طار ا  يف نوسدري ل نياذل بالطلا ل ا بة سنلاب عوب س لا  يف احدةالو  رةو ادليف العمل  منةساع 1.5 و ،ية ساادلر لوصلفا ماظن

  . جرختلادة ومتملعات اعاسلمك اارعىل تزي كرتلمع ا، ية سال ادلروصلفم ااظن

  امنلضام والالزت    يمياكدأ    ماظن  ع ابتابة لطلان م ( Learn At Home( ل زنملابمل تعلان مية ناثلاةل حرملاه ذه  بطلتتس، تاقعوتلاه ذهعىل  ًءانبو

 . مةهملدر اقعىل ا نبالط ن أب    نين عىل عمل او   .  رمت سمو ىل حنع ي مياكد  از أجناو ومنيق حتقن مم هنكمت

 مل تعلامج بانبل ماكلام ازتلالاعىل  مهتدعاسمولمك اطف لمع ادل مي  تقدعىل جشعمك  أ ان د و أ ، ليثما هلبق  سي مليت لات اقو  لا ته اهت ايعداتم ام أو  

  اويحققل لمكاطف أ دادع ا  يف رمت سم وحن عىل نومها  سيس مكزيحتفو ممكاهل او معمكد ن او .هذه سدارملا قالغ ا ةرتلف اصيصخ هانعضو ياذل لماكت ملا

 . يةمتعللم اهتلحيف رح اجنلا
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 ب لاطي  أج رختر  ثأتين ل: اًقابسته  قل امر ر كأسو. جرختلاف وفصيف مه  نياذلب اللطار وم أء ايلو أل  اة ب سنلابلقلق اري ثتة رتفلاه ذهن  أمل ع أان  أو 

 ت امعااجلو تايلكلا عاقط ريزو «ونامور سو»ر دي سلا يلامع مع قيثو لكشب لمع أ  انأ   ف.19-  ديفوك سوريف نع اجتةنلا تراوطتلا ببسب

2020 بمتبس رهش يف عةمااجل و أ ةيلكلاب قاحتلالل نوططخي نياذل انبالط لصحي ن أ ىلع انتموكح صرحت سو .يةوناثلا ةلحرملا دبع ام ميتعللاو

 . فدهلذا اهيق تحقل لماكلا انمععىل د

 يع تط سي يتلا يقةرطلا لوح تاموملعلا نم ديزملا مدنق س ،هذه قالغ ال ةرتف ءانث أ دةمتعملا تاعاسلا يعمجت يف بالطلا  اررمت سا معو

 . مةادلقيع اباس ليف ا ية وناثلةل احرملد اا بعممي تعللق اباحتلالاب طلية ملبعم ازتلالاا هلالخن مب اللطا

 ظفي و مل لفعيلا بايلغاو لزنملا يف ملعتلا  نأشب فاوخم مهيدل صةاخ يةميعلت تاجايتحا مهيدل نوكت دق نياذل لافط لا ء ابأ  نأب مات ملع عىل ينن او  

  ةليدبلامع ادلل ئاسون م   الطالب لك فادة ت ساار رمت سان امضبيه فس بلل ي اذلوم اتلايم ازتلان عب ع أ  كام  . ةرتلفاه ذهء انث أه دراوموي ميتعللامع ادل

 . رمت سملك شبر وتطلامل وتعلية امعلز زتعيت لا

  ميتعللا لاجم يف نيدعاسملاو باللطا نيب لصاوتلل يرولفا فانئت سالا ليتفع لج أ  نم تادار ال سلاجمل اهتاهيجوت انتموكح تدرص أ  لقد

 ه ذهء انث أب لاطي  أف خلتي ن أبح مسنن لو. بالطلل ينهملامع ادلية اررمت ساعىل ظ الحفلمي تعللا ل اجميف ن ير خلاني فظوملاوني ينهملان يدعاسملاو

 ات جناز ا  وص  رفم جحن مفع رللا هيل ان وجاتحييت لامع ادلل ئاسووت ادو لاب ميتعللال اجميف ني ملالعاد يوزتعىل ل متعيت زاروف. قةوب سملاري غة رتلفا

 . تنرتن لب اعمل تعلا ل الخن معة طاقمليف اني متعلمللك ا

  يتلا ةريبكلا  اثرلاب رق أ ن أ دير أ ،يةندبلا حةصلا عىل ه اثرأ لوح  ساس لاب روحمتي 19-  ديفوك سوريف لوح ادلائر شانقلا  معظم بحص أ  قتو ويف

 م هف من  اكمةلرةوصب نكمتلا  يف صةاخ بةوصع انيدل ًان س رغص لا نومتعلملا دجي دقو .ويارتنو أ ناكسل يةنهاذل حةصلا عىل ءوابلا ذاه اهببسي دق

  . مهتامتعجمم وهئاقدص أم وهتالئاعوم هتايحعىل كل ذري  ثأتى دماك در او

 واحض.و فعيل ر طخاك نهن كيو مل لىت ح، فلمكطعىل لقلق اف ووه ابخليفن ورشعتًا تقا وًضي ذا أهن وكيد قو

 ن  أ لا فط لا لك فريع ن أ يف يقملعا ميل أ نع ربع أ ن أ دير أ ،لبتق سملا هلمحي ام  نأشب ةلئ س لا نم ريثكلا لمكافط أ ىودل مكيدل نوكت دق امنيبو

  قدل و .ةرتلفا هذه ءانث أ اهزاوجت يفو اهل نوضرتعي دق يتلا لافع لا دردوو رعاشملا نم ريثكلا مع لماتعلا يف دةعاسملل معد لئاسو دةع اكنه

دادتع ساعىل ية نهاذلحة صلال اجميف ن وينهملان وملاعلاون وفظوملان وكين  أ عىلص رحت ن أبس دارملات ادار اس لاجملت اهيجوتا نتموكحت درص أ 

 د ارومل او تاارشتسالامي دتقل ايلاح ياراجل اربجلا لمعلل معادل ميدقت لصاون انلازم نحنو .ن مأو ميلس شانق لالخ نم اًروف بالطلا مع لصاوتلل

 . ةليدل بئاسل والخن مطعة اقملء ااحن أيع مجيف ب الللط

 ،لاثمل الي بس ىلع .طابح  ابو أ ةينهذل اةحصل ابقلعتت فواخمب نورمي نيذل الافط لل اًيفارتحاو اًمهم امًع دمدقت يتل اتاسسؤمل انم ريثكلا انيدلو

 ال فط  لل   نكمي، ينااجملرد وملاذا هم ادخت سول. عةطاملقاء احن أيع مجيف عة اسلادار معىل اد شر  لا ت امدخوت اارشتسا ل اطف لاة دعاسمخط  مدقي

.  686868ق رلل اا "CONNECT"ية صنلةل ااسرلا ل اسر ا   و أ ،   6868- 668-800-1 التصال ابلرق

 مي تعللال اجم يف ني ملالعاوب الطلاوء ايصو لاور وم لاء ايلو أ نملك ت اقعوتد يازتلايف ر مت ستس، سدارملاق الغ ان مية لاتلاةل حرملايف ل خدنامن يبو

 ا ن نأب عة انقعىل  ان أ ف، تابثو ميةزعم هين دلممني يميتعللاني فظوملاومي تعللال ا جميفني ملالعاوب الطلان مهل رص حل  اًددعت ابلقن  أد عبو .يتاروزو

https://kidshelpphone.ca/?gclid=EAIaIQobChMIvvKF2Z3F6AIVCFYMCh0raQDuEAAYASAAEgJ_LPD_BwE


 -4
- . مةادقلت اايدحتلاهبة ان جملودتع سم

  نم رمت سم وحن عىل ادةتف سالا عةطاملقاب بلاط لكل نمضي  مبا جتاهمك  تابثلاو قادصلا يمازتلا عىل  دي كأتلا ،  طفلمك جل أ  منو جلمك أ  من ،  دو أ  نين ا 

  لبتق سملا يف انتادق ماهلا عىل العمل ةوررضب يعاامجل انمازتلا ن ا  و . ويارتن وأب ايلاح دمتعملاو يملالعا ازرلطا  يذ يميتعللا مانظلا نم ادةتف سالا صرف

. نهعد يحمت ل م اثبازتلا   ساس لاب و هبة يصلعة ارتلفا   هذهل الخم هتايونعمفع روم هيعجشتو

،  مارتحالائق افل وببقا وضلتفو

  ميعلتلر ايزو يش تيلن يفتس د ي سليل اامع
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