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 ن،یوالدم محتر

فوظ  محانہہل خے اپ کاور آ، ےکے بچپ پ، آان آور دوقت کے ر معمولیغی  اس  کہوںا ہتید کرت سے امنی میں خلوص
  گے۔وںہ مند ر صحتاو

 ر اوپ  آی میںتقلمنف نا( کی طر کرم حاصلعلیھر سے ت)گیسرتدہ ادر افتود  حکومت ری ہماوران،د  ہفتوں کےلے پچھان
 ب جں  میالت حااناص طور پر خ تھا،  نہیںآسان یہ  کہتے ہیںجانم ی ہے۔ ہوئمتاثر ہسے  اورلچکلگن  کے بچوں کی آپ

COVID-19 میں اء کو ان کے تدریس کے سفر طلب ہیں۔ اپنے ے کیب مرترات گہرے اث پرشمعار اوگیوں ند کی زپنے آ 
 ۔ ہےہی رکر ذلیت قاباہلی ے کرکھنف مصرو

 آگاہ بارے میںفت کے  پیشرلق نئی متعسےت کے اثرا COVID-19پ کو آیت سے، میں یثیر تعلیم کی حٹاریو کے وزاون
  سال کی میہ تعلیر موجوداوکے پروگراموں  تدریس ئیاتد اببھال،یکھ  دکیں ر جب بچور پطوص  خاہوں،ابند رکھنے کا پ

 ی۔ی رکھے گمدد جاری  بچوں کر آپ کےاوپ آوران  دقت کےت اس مشکل وی حکوممارو۔ ہفیت کی بات ہکی

ر اوی سالمتی کد کرنے والے افراد مدر اوش پروری ر ان کاوم علب طالر ہر او بچے  ہرحترجیاولین ی  حکومت کریہما
 کرنے ر غوت پر راختیاھی ابی  کے لیے کسم کرنےقدر م واپس خی کااءطلبں رننگ میل آف لاڈکالس م-نا ۔ےہ دوببہو حالف

 میں م کالس رونمائی پر مبنی ہوں گے۔ ہم رہ کی کام عامہ کے حر صحتاو مستقل مزاجی ی،صلے سالمت فیرے ہمامیں،
 کے اپنے نےی بناقین کو ینےامات اٹھاقدلیے ہر ا کے ے تحفظی ک اور سالمتحتاء کی صطلبقبل نے سے اخل ہو دوبارہد

 ں۔یرہے ہاضح اور اٹل  میں وعزم

 م  تماصوبے کےک ت 2020مئی  31ز کم کم اہ ک ہے م دیاک نے ححکومتہماری ، وئےہ میں رکھتے  ذہناصول کوس ا
 ے۔یں گند رہے بء کے لیسکول طلباری ارکاس

 ا باعث فیصلے کمارے مشورہ ہا کرین ماہکے ل ڈ ٹیبمانک COVID-19ر اوت  برائے صحیکل افسرڈ میف کے چینٹاریواو
ڑھ کہ ہم آگے ب ہے  ہوتاظاہرہ ہ نمونے سے ی پیش کردمیںی ہ حال یعہراہرین کے ذے م عامہ کصحتے۔ اگرچہ ا ہرہ

ر اواء سالمتی طلب جہاں ے ہیں نچ پہ نہیںایسے مرحلے میں کے ئیلڑای اپنف کے خال COVID-19م ن ہہیں، لیکرہے 
 ں۔ا سکیجمیں واپس  عت جماکمرہتماد کے ساتھ اپنے اع

 م زت اور عفقکی شین والد کے نٹاریواوکن ہے۔ ہ خبر مایوس  کے لیے یوںلوگت سے  بہسےہ آپ میں ے کم ہلو معمجھے
  بھر کے وبہ نے ص ہم، ہےکیااعالن ا ے ک کرنطل مع کو تعلیمو شخصیکچ مار 12ے  ہم نسےب تقل رہی ہے۔ جمس
 کوشش ریرح اپنی پوے کس طہ افزائی کے لیوصلی حلسل کھ تعلیم کے تس سات وہ اپنے بچوں کے کہنا ہےین سے سلدوا
 ز اندا  ردمنفے ر بچپا لمی وبہ اس عایں کیونکرہے ہہ وسیل ناقابل یقین انہ سکون کا ایکر اہل خالدین اوں۔ ویرہے ہر ک

 ں۔ ہیتے کررد عمل ظاہرسے 



-2-

3.../صفحہ

 کے ساتھ بیر کامیااور ر پطوں ہ نمایا منصوب ہمارالیے کے لسلریس کے تستد ہی، سےوعات ی شرک شد  بنکیکول اس
 ر او ہے تعارف کرایاارہ موب د کوت تعلیماد زیر قیکیہ تذے صوبے میں اسا ہم نیںی مل ہ حاھیھا ہے۔ اب بڑآگےبتدریج 

 ں۔ ہیے کیے جا رہض تفویاور وسائلیے کام ے کے لم جاری رکھنیب تعلاء کو اطلب

 ہ کام ردض کویفہ ت ذریع کےاستاد کے پ کے بچےواد اور آریسی متد نے پر، ہمر طوکے ہ ک حصاس منصوبے کے ای
 ر پت  باس میں اے۔ا ایک خاکہ تیار کیا ہک توقعات مطابقکے ت م کے وق کاب علم کےطالں  میفتےہ ہق پر متعلادی بنکی
  گی۔ےڑہیں پمیں نیجویشن خطرے  کی گرالب علمی ط بھ کسیے سی وجہا کہ وبہ موجودوں کا ہت چاہر دینازو

  ا تعین کیا ہے:کر ا معیہردز کتجویم کز کم ال ی ذمندرجہ لیے یت کےاہد حکومت نے ریہما

ے ٹ گھننچ پا طالب علم ہفتہ فیہر کے ساتھ، ینے دتوجہر ی پ ریاضاوری گندوا ختک: 3سے گریڈ رٹن کنڈرگا•

  م؛کا

نچ  ہر ہفتہ میں پا،اتھینے کے ستوجہ در نس پ سائوشلس اور س سائنی،گندواخریاضی، : تک  6سے  4گریڈ •

  گھنٹے کام؛

 10ں  میہہر ہفت کے ساتھ، ینےتوجہ در نس پ سائوشلس اور س سائنی،گندواخریاضی، : تک  8سے  7گریڈ •

 ،اور؛ گھنٹے کام

 ر ٹیر سیمس اور غم،کاھنٹے ین گت فی کورس میں ہفتہ  ہرےے لیء ک طلبالےوا سیمسٹر ک:ت 12سے  9گریڈ •

 ر گریجویشن پر وکرنے امع ٹ جیڈ کرجس میںکام، ھنٹے گ 1.5کورس ی  فںہر ہفتہ میء کے لیے والے طلبا

  ے گی۔ جائہ دیتوج

ع یہ ہے ی توقر میں گے، لیکنئی جا پائےفرقی تجربات میں  تعلیمانور دس عرصے کےہ ا فہم ہے کابل قت یہ بارچہاگ
 ا ہ کتذ اسا ہمے۔گھیں  رکنھیں مصروفار او گے د کریںی کارکنان مد تعلیمر دیگراوہ تذی ان کے اساہ تمام طلباء کک

ن کہ اجا سکے  یقینی بنایا  کواکہ اس باتے ت قبول کیا ہ کوت حاالر معمولیوں نے ان غیھہیں جناہتے چا  کرنا ادریہشک
 م کی  کاہض کردفوی کو تپتا رہے۔ اگر آملقع  مو ہر کانےرر ک بہتتوں کوصالحیی ر اپنوقت لے جانے ابء کو سکے طلبا

 ی  د کرنے کی ترغیب سے رابطہرڈسکول بو ا یاپرنسپل کو اپنے تو آپ، ت ہیںشاخدلق  متعسےابطے کفایت یا بہتر ر
 ری عیا کو ماءطلبمارے ہاہتے ہیں کہ ا چ کرنوششہر ممکن کنے کی نی بنات کو یقی بااسوران  دبا کےس وے۔ ہم ای ہجات

 و۔ حاصل ہہربا تجتدریس ک

 تحان ( اور امPAی )گرمہ ورانہ سرقیہ پیش ہم بے کے لیے، کرنہاد زیسےہ ادزیت کو ی وقریستدے لیے  بچوں کآپ کے
ے ال کمی سکے بچے اس تعلیہ آپ ی کئے گ پاہوی نیقی بات  یہسےہیں۔ اس  کر رہے یلبدں ت وقت می تدریسینوں کو دکے

ہ تھوڑے سے اد زی کہیںسےب پہلے  اید شاں۔ رہی سیکھتےاورہیں  رروفک مصنوں تنہ د ممکہاد زی سےہاد زیانورد
 و۔ی ہن ہو د دکا مطلب صرف ایک یاس  ہے چاہے اڑتافرق پی وقت سے ریستدی بھ

 ک لیکن ای، ں ہی کرتےوششنے کی ک کرت فراہمولی سہی وقت کریستدوران  د کی مدت کےونےبند ہاسکول ہ ہم اگرچ
 ء کو ھ طلباھی، کجمیں بر و دوط پر مربطوریٹل یج ڈرےہ ہے کہ، ہما درپیش ہے وہ یوہ ک خانسے اہلت  بہچلینج جو

 ے۔ں ہ نہیی حاصلوج کی ٹیکنالرنے حاصل کئیسا رکت  ہومایٹلرن ا یٹ ٹرنیان

 کر م ار کک مل اتھر ایپل کے ساو  زکمیونیکیشن اونٹاریو راجرز ہ حکومتہے ک رہی خوشی ہوتے ہوئے  بتاہ کو یمجھے آپ
  کی فراہمد مد کرنے میں وراکو پی ضروریات م خانہ کی تعلیاور اہلء ان طلباور دکےا کی وب COVID-19 ے تاکہ ی ہرہ

ں،  ہی ہی لیسسےیٹا سے پہلے  ڈوائر لیس LTEز  مفت راجریوائسز، جوڈ ڈیی پہ آئاد زیسے  21,000، کج تے۔ آجا سک
  انہت مند اہل خہ ضرور ذریع کےرڈول بواسکر اوہیں  جا چکی خریدی
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 کی ی حکومتئہ صوبا ذریعےس کیڈٹ ننٹوڈاسر ا فدہ گرانٹس زیاسےر الملین ڈ 75تھ ہی ا چکی ہیں، سجا تقسیم کی میں
 کے ے وسائلد کرنے کے لیمد کرنے میں  گھر سے کامورس اریتدیپل ہ، االو۔ اس کے عئے ہیںکیے گ فراہم سےف طر

 ہ ہے۔ یا  مدد فراہم کر رہیں جاریان میزی زبر انگراوی فرانسیسء کو باطلر الدین اوہ، وتذاتھ اساے سہ کوع مجمایک
 ت ران ضروور مدت کے داسے  اسکول بورڈ نعالوہ ہیں جو کے ر ٹیبلٹسوٹرز اکمپیو 200,000ئسز ان وایڈ 21,000

 ۔  کیے ہیںاہمر فاء کوطلبند م

 اروں  دہ کرایہافتڈی یے سبسریو کوہ پورے اونٹا تاکہ  ہےکر رہام ای کبھھ مل کر  سات کےرڈسکول بونٹاریو ااوز راجر
 ہل پ ملیزفی گیکٹننک کے ا کینیڈر حکومتاوروگرام، پ فار سکسیزیکٹیڈ کنے اپن  کے ارکان کووںار داکتی شررہائشر او

 ے۔ سک کر مہیانیٹال انٹروات فتار، کم الگرز یہ ت ذریعکے

 واقعی  –تھ ے سای کمپنیوں ککی لوجیکنای ٹسیپل جیاور از یشن کمیونیک راجرزاوراسکول بورڈ  –تیں راککی شح اس طر
  ں۔ ہیی کرترکو ظاہح نٹاریو کی رواومیں 

ے ت نے پہلحکومہماری ں، لیکن  ہیرعزملیے پ کے  کرنےورا کو پیاترورضہ کی طلبی سال میں  تعلیمہہ ہم موجوداگرچ
 ہمارے ذریعہ قینا ال یمی سعلیتہ ہ یے۔ اگرچی ہ د کر شروع بندیمنصوبہ تعلیمی سال کے لیے کے 2021-2020ہی 

و ہت ہے کہ ور ضرکی کرنے تیارقیقت کے لیے د کو اس ح ہمیں خو، لیکن تھا سے برعکس بھی چیزسیگئے کیکھے د
 و۔ہ ہ محسوس نیا ہ یا ایسآئےہ ر ن نظہیا ل ایسسکو ار میںمب ست کہتا ہےسک

 تا ہوں کہ ال دین یقپ کوں آی، ماتھ کے سودح وبہبر فالاوی سالمتی وں ک پر آپ کے بچرطو کے ولصما ا رہنہمارے

 قبل اس کے کہ وگی ت ہضروررنے کی ی ک صفائسترد زبکیسکول بسوں ار او،  مراکزےال کبھ دیکھ کی وں، بچولاسک

ے دی ک بنطویلے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس رندم کقر مں خی میوںی جگہن کے جسماانمتعلمین کی ی ائتداء اور ابطلبوہ 

 لم ب عطالر بعد ہ کے آنےول واپس اسکہ کں  ہیاہتےم چوجود ہ بانے کے کم خطرہ ہوےئی کم سابطے سے انتہابعد ر

 ے۔ کروس محساد پراعتماورمحفوظ 

گے جو ریں ر کظاہہ جوزہ منصوبا م کے لیے اپن پروگرام تدریسیہ شدک وسیعوسم گرما کے ایم م، ہسےظ ت کے لحاایا ہد
  گرمیوں کی رر پطورچہ عام ے۔ اگیں گ چاہہ گے، اگر وئیںقابل بنا کے نےھ رکیم جاریعلم گرما میں اپنی توس کو ماءطلب

 ہ کے باضابطہ اس سال ے کہا  ہو سکت ایساہیں کہانتے لیکن ہم ج  ہیں،تےہ لیء حصہ طلبااد زیسے 100,000ں  میتعلیم
 کے ریستدہ شدیع وستا کی م گرچاہیں۔ موسمکھنا  رری جاوت تعلیم کاد قیری زکیہ تذء اسا بہت سارے طلبا کے بعدتاماخت

 لےواے ن کر فرق کو ختمنے،رریڈ کپ گکو از کہ کورسجو ، یائے گی ج دتوجہر میں کریڈٹ پاس مجوزہ منصوبے 
 ے۔ک نیا آپشن ہ ای کاد کرنےمدو  کمزور طلباء کاورہ دینے توجر پروگراموں پ

 ء کی  طلبامامں تی ہمے۔ بنی ہسببا کت  کن اوقا پریشانلیےے  بچوں کوبا COVID-19 حکومت سمجھتی ہے کہ ریہما
آ ہ نر ات نظالمری عفو  ئی کوکیکلیف ہ تے، اگرچچاہئی ینت توجہ دسردزبت پر ضروریای کت ہنی صح ذاوری جذبات

 ں۔ہی ہور

 متعلق سےت ح صنیہ ذ کہےی ہ دایتہدی کنے نی بنایہ یقی بورڈز کو ولاسک نے حکومتہماری ، خاطری  مقصد کاس
ے۔  کرسے رابطہء  پر طلباطورھ فوری  ساتے بات چیت کر پرامناومحفوظ  پڑنے پر ورتہ ضرشہ ور عمل پیاوررکن کا
 ی کے شکار نپریشار اوت شاخد کے صحتہنی  ذں ہیں جونظیمیی تی ایس بہت سار کہہوم ومعلپ کو ہ آیں کم چاہتے ہہ

 ور ا مشاورت 24/7ں  میبھرے م صوبی تنظیمان فون  ہیلپزکڈ،  پرطورکے ثال یں۔ می ہرت مدد فراہم کبچوں کے لیے اہم
 ر ل ک کاپر 6868-668-800-1 بچے ے، کرنے کے لیلعمات کو استمفت خدے۔ اس مہی ت کراہمفرمات خدفرل کی ری

  ں۔ ہیکر سکتےپر ٹیکسٹ  686868ر ھ کلک CONNECT یاسکتے ہیں

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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ic.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F111.nsf%2Feng%2Fhome&amp;data=02%7C01%7CStephanie.Rea%40ontario.ca%7Cd007e40f5d454a3af56808d7e9e79062%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637235053083077129&amp;sdata=XVT4%2F6N3lk7mBTae21ZjI49s%2FAZLp7TU2aMRZCC381s%3D&amp;reserved=0
https://kidshelpphone.ca/
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ں گے۔ میں آپ د رہیبن وگرامز پرفیملی اینڈ لڈ چائآنی ارلر و مراکز اال کےھھ بیک دکیوں ک بچت 2020مئی   6ز کم کم ا
 کے لنےوبارہ کھوہم دہم ہوگی جب ب سے ا سقتاس وی ت اور سالمتصحی  بچوں کےپ ک آ کہوںال سکتا ہ دیقینکو 

 ں۔ ہیکرتےت ی حماکیے زیابی کے منصوب بااورعمل رد  کے اریو کی وبا اونٹ ہماورں گے  کریبارے میں فیصلہ

 ہیں  رہے لتےھا ڈ کوطابق خودحاالت کے م نئے انہوں جو ا ہت چاکرناا  ادہکریکا شرکنوں کا کے  تعلیم اورہتذان اسامیں 
ے  دیں نہانتضمی کت  بااسم االنکہ ہے ہیں۔ ح رہ کرتےشوشی کپوری نے ک کرفراہمد م اور مد کو تعلیاءطلبمارے ر ہاو

ہ پ سے وعدیں آیکن مگا، لآئے  ر ل" کیسے نظمعموا نیمیں " کے نظام  تعلیماور دیکھ بھال ی بچوں کمارےہیں کہ ہسکتے 
ر اوے بچوں ار ہمہا ی کیے:ہ دب نوامیں ج"  "ہاں کاالسول ی ذمندرجہجو ا ئے گ جاکیاں  فیصلہ نہیئیکوسا ا ہوں؛ ایکرت
 ؟ےیتا ہ د فروغ کوبہبود و فالحاور، سالمتی، تی صحء کطلبا

۔  نہیں ہےہ اہمادیز  —ب وای جوئر کاو —وال  سئیبہ کوبالش

  یں، رہوظمحف

 ی  لیسٹیفناسز معز

  تعلیموزیر

  یں، رہوظمحف
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