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پروگرام
نیفٹ
چائلڈ بی
وزیرکا خط واالدینکےنام:کووڈ19-
26اپریل 2021
نٹاریوکےعزیزوالدین
او
اس ﻣﯾں ﮐوﺋﯽ ﺳﻮال ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﮐہ اوﻧﮢﺎرﯾو ﮐﮯ ﺑﺎﺷﻧدوں ﻧﮯ ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر وﺑﺎ ﮐﯽ اس ﭘوری ﻣدت ﻣﯾں ﺑﮯ ﻣﺛﺎل ﺻﺑر اور ﻋزم
ﮐﺎ ﻣظﺎﮨره ﮐﯾﺎ ﮨﮯ۔ ﯾہ ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ ﭼﯾﻠﻧﺟوں اور ﻣﺎﻟﯽ دﺑﺎؤ ﺳﮯ ﺑﮭرا ،اﯾﮏ ﻣﺷﮑل دور رﮨﺎ ﮨﮯ۔ ﯾﮩﯽ وﺟہ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر
وﺑﺎ ﮐﮯ آﻏﺎز ﮐﮯ ﺑﻌد ﺳﮯ ﮨﯽ ،ﮨﻣﺎری ﺣﮑوﻣت ﻧﮯ اوﻧﮢﺎرﯾو ﮐﮯ ﺧﺎﻧداﻧوں ﮐو ﺑراه راﺳت ﻣﺎﻟﯽ ﻣدد ﻓراﮨم ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ
ﻗدم ﺑڑھﺎﺋﮯ ﮨﯾں۔
الدین کو
نیفٹکےذریعہ و
چائلڈ بی
ریو کووڈ19-
ی ہے کہ اب ہماونٹا
ے خوشی ہو رہ
کو یہیاد دالتے ہوئ
مجھے آپ
نگ کے اس نئےورد کے تحت،والدین
یں ماضافہ کررہے ہیں۔فنڈ
کرکےاس حمای ت
ائیگ کے اگلے دور کو دوگنا
اد ی
بچے کے لئے  $400اورخصوصی ضروریات والے 21سالیا اس سےکم عمر
گرتک کے ہر
کو 0سے 12یڈ
کے تحت
پروگرام
فار لرنرز کےپچھلے
سپور
اس سے ٹ
انوں کے لئے  $500موصولہوں گے۔
کے بچوں اور نوجو
تی ہے۔
یگی دوگنی ہو جا
آخری دورمیں ادائ
سے خود بخودنئےفائدےحاصل
اپریل 2021
وصول ہوئیہیں وہ 26
ئیگی اں م
الدین کوسپورٹفارلرنرز کی ادا
جن و
ہیں ہوا وہ 3
وصول ن
پروگراکے لئے درخواستنہیںدی تھییاجنہیں م
فا لرنرز م
یندنے سپورٹ ر
کریں گے۔ جن وال
کتے ہیں۔ اس نئے دورکےلئے درخواست
تک نئیفنڈنگکےلئے درخواست دے س
وع ہو کر 17مئی
ی سے شر
مئ
وی صفحہ
فٹکےنئے ب
ینی
چائلڈ ب
ریو کووڈ19-
ہفتوںمیںاونٹا
فصیالت آئندہ
زید ت
ریقوںکےبارے میں م
ینے کے ط
د
ستیاب ہوںگی۔
پر د
یشتیکحفاظت پر
لوگوں کی صحت اور ہماری مع
بجٹ کا ای کحصہ ہے ،جو
ٹاریو
ہیسرمایہ کاری 2021اون
نانے اورمضبوط
قینی ب
ریو کووڈ19-سے لڑنے ،ہ مارےطلبہاور عملہکیحفاظت کوی
مت اونٹا
مرکوز ہے۔حکو
عزم پر قائم ہے۔
کرنے کے
تک تک ہر کام
وشش کی حد
کے لئے اپنی ک
کھنے
نیاد ر
بحالی کی ب
معاش
ی
مگیروبا خاص طور
ہیکہ یہ عال
تسلیم کرتےں
لیکن ہ
کیا ہےم ،یہ
متاثر
لو کو
معاشرکے ہر پہ
کووڈ19-نے ہ مارے ے
با کے دوران ،ہماری
مگیر و
اس لئے،اس عال
چیلنجبھرا رہا ہے۔ ی
پراسکولی رعمکے بچوں والے والدینکےلئے
انوں کو ابھیکچھ ا مداد
تسلیم کیا ہے کہ خاند
یہے ،اور
تیزی سے رقمفراہمکی ہ
ہاتھوں میں
حکومتنےوالدینکے
انتےہیں۔
بی ج
کو بخو
ین اپنے خاندانکیضروریات
کے مستحقہیں – اوریہکہوالد
کی ضرورت ہے اور وہ اس
فقپُرا مید ہے۔
یکوںکی آ مدکا مطلبیہ ہےکہ ا
ٹ
مخلص،
فن لیچے ()Stephen Lecce
عزز اسٹی
م
تعلیم
وزیر

