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رسالة الوزیر إلى أولیاء األمور

 —رومأل اءایول أةادسال

 اھاجھناو يلتا تادیحلتا مرغب .2019-2020 يسرا الدماع للةیمسرل اةیاھنلان من یعوبسأد ُعبلى عا ننأث یحا ذھكم یلإل سرأ
 كم مازتلان كلو، ًالھسن كیلم ر مألان ألم عأكم. یدلة رباثملاح وروكم رارصإني مھلأد ق، ف19-دفیو كسورفی يشفلت يدصلتل اًجمیع

ل ى ع رصحلاو، كملافطأة مالسى لعظ افحلال صاونسة. یاغللا ًعجشُمو ًءاّنبوا ًحضاون اكة یضاملار ھشألار ادملى عكم لافطأعم دب
 ع.اقولا رضألى عك لذق یقحتل - ءاصیواألو رواألم ءالیوأ مفتكصب - سياسأكم رودم. ّلعتلاة لصاوم

 . تض مرشھأ 10 ذ منھلیع تان كاعم ةفلختم دو تبدق مادق اليسرالد اماعال ةیبدا ن أمعلن

  حضاو لشكب "ویراونتأ" رسی تابینم .سرادلمل ناآلم حفتلا ةداعإ بقلع یتافیم اومتنحك ةطخ نع تلنعأ ،مولیا ن مر مبكتقو يف
 ن مل آكبشي میلعتلام اظنلاد ادعإى لعص رحلاو ھي فدھن إف، 19-دیوفكس وریشي ففتلدي صتلابق لعتیا میبي فاجیإر اسملى ع
 ع ضول سرادملات ارادإع یمجت ھّجود ق، فرابتعالاك في لذع ضوع مو. مداقلا رمبسبت رشھل ةلمحتُم تاھریواسین يأل ًاسبحت
  :تاھوریاسین ةالثلث ةطخ

 .ةمالسلوا ةحص الىعل ظافح التابطلتمب مزاتالل اعم ،لوصف اليف ادتعم المیعلتلوا ،يیدقلت العضو للةودعال •
  ،تنرتنإل اربع نمزاتموال رشابم المیعلت المخداتس اك ذليف امب ،ُعدب نع مّعلت الةصلوام •
 كلذ نضمویت ،ةطلخت مةضیارفتا مّل تعلائسو مدق یيذلا لص ف الى إلةودع النم بالط النیكمت لّلعدُم میقدت جوذمنو •

 ف.صلاي فا بلاط 15 ى إلبالط العدد لىصقأل احد اللقلتس يت الةمالسلوا ةحص الىعل ظافح التابطلتم

 ح بصین أد رجمب، ةیدیلقتل وصة فبرجت في لوخدلابس رادملات ارادإلح مستو ،نسحتلاة في ماعلا ةحصلاة لاحر متستن أل مأن
  ةرزاو ھتدحد ي الذنییبط الءرابخ اللوجد عم نواعتالب- ةیمیقلإلوا ةیحلم الةیحص التاطسلال عداستس .كبذل مایق للاًنم آعضولا
  ھ.جول مكأى لعع قاولارض ألى عت اعمتجملاق ئاقحز اربإن امضل؛ اًمدضي قمللق یرطلال یكشتفي  -ملیلتعا

د نعا ھدمتعنتي لاة یساسألادئ ابملاعض بن عب رعأن أد وأ، ةرازولات اداشرإل اًقفو اھططخ سرمدا الترا إداروطتس امنیب
 . تراإلدا لتامیعلت الهھذ رصداإ
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أي ر. ایتخالاا ذھني بتكم لن مضنن حنو، كمئارآن عا وبرعأ .رموأ ءالیأو مكفت بصمأنت هّوستتبن يذلا راختیالا فرع نأن ُد بال ،ًالأو
 ةانیإمك مدقسنو ،Learn At Home" " لزلمنا يف مّللتعل اجنامرن بززسنع .ةعیوط تنوكتسل وصفلار في وضحلاة في كراشم
  لشك بكلفط ةحلص ميف بص یا م؛مظومنت نامزتوم رشا مبملی تعماظ نىلع دتمسنعو ،تالائلعا ن مدزیلمل اجیولولتكنل رأكب لوصو
 . ةالعف الةبرجتل اهھذ لامكتسالى عر ارصإلاو، رومألاء ایلوأب ناجلى إف ووقلاا نتموكحل صاوتسح. ضاو

  تنعل أ،ببس الھذاول .ااتنلویأو ةمائق يف ممتھسال ومكائالتوع فینظمولا ومكلافطأ ةحصع ضوع مة طخلاه ذھر یوطتتم ، اًیناث
 ؛رسبتمب يف ةفاظلنا لاعم ن مدزیلما نلتعیی يدالما معدلاو ،ةفاظلنا توالوكوتروب ،ةفاظلنل صلاخ ددیج لوی تمنع ةومحكلا
  ةطبیلا تادمخلا سرئی ن مل كع مةفث مكتارواش مدع باطتنخ اضعنو اًضأی بسبلا اذلھو .مسكراد مةالمس ىلع ظافحلا نامضل
ل افطألافى شتسمن في ییبطلاء اربخلاو، 19-دیوفكس وریر فماوأل ودجبق لعتیا میة فحصلاء اربخو، ةحصلان عل وؤسملا
 .بالطلاو ،رواألم ءالیوأو ،ياماألم طخلا بنلیاملعاو ،يلیملتعا اعطقلا ءكاشرو ،Hospital for Sick Children" "ضى رملا

 ددیجلا يفاإلضا مویللتا يف رالدو لیونم  10 رمستث ناإنن .بالطلل ةسیفلنا ةحصلا معدل ةسیاقی تایوستم باتنومحك رمستث ت،ًالثاث
  نع ةجمالنا راآلثل اًرظ نةقیاستبا ةروص ببالط المعد ىعل صرحال يف سرامد التراا إدةعداسم ل؛طقف لبمقال يساردال معالل
ة وقبسمر یغر شابمل وصوة یناكمإلى عب الطلال صحیس، امعلا اذھ. ةیدسجلاو أة یسفنلاة حصلالى عء اوس 19-دفیو كسورفی
 دلق ب.الطلاة حصعم دلر الودن ویلم 50 نم برق یا مانومتحك رمستث تثحی ؛ةسیفلنا ةحصلا لاج ميف نزیجھُ منصیصخ متىلإ
  ن یمك.19-یدفوك سوریف ليصدت الءانث أةیسفنل اةحص النیسحت لمع دلئاسو ى إلةجاح الصخی امیف نیحضوا نویبط الءرابخ الناك

 للیقوت ،ةنحم الهھذ لالخ بالطلا مع لدةیسفن الةحصل الاجم يف نیملاع النم یدزم النییعت للیومتل اذاھ مخداتسا سرمدا التراإلدا
 .اونھقحست یبالطلا نأ مل نع يلتا ةسیاساأل تادمخلا ىلإ لوصولا ةنیاإمك نسیحوت ،راظاالنت تاقوأ

ط یطختلاك لذا في مب ،ةصاخلاة یمیلعتلات اجایتحالاوي ذب الطلاعم دا ھتایولوأن مضع ضتد یدجن مء دبللة سردملاة طخن أا مك
 ةعجراموال نییعتوال یدحدت الناجول ،IEPs((دي رف المیعلت الططخ عابتاب ةبالطموال ،سرامد الى إلسسل اللاقتنال لمقدتمال
))IPRCs ،ك. لذل ةجاحلاد شأ ن فيیذلاب الطللل صفلال خادلي كام ودبیم لعتر یوفتلت ارادإلاھ لط طختذي لاه اجتالاب ناجلى إ 

  ى إللوصو النم بالطلا نكیتم يلك ؛لافطاأل جالع زاكر مكلذ يف ا بم،نلییحلما ءاركشلا ع منوالتعا بتاراداإل بلاط ناأنن اكم
 . حاجن للھنوجاتحی يذ المعالد

 Learn At " لزلمنا يف مّللتعا جامرن بذفی تناأند بنأ درج بمةعرس بفوتتكی ،يدحلتا ىوستلم يقرت تتالائع اأینر ،اًابعر
Home" .م ّلعتلاعم دلن یملعتمللرى خأد راومدم قتسو، ةیمرقت اودأوت نرتنإلار بعد یدجة رودوى تحمة طخلاه ذھدم قتس 

  ،ایجوولنكت للربك ألوصو ةیناكمإب بالط للحامس للیدزم اللبذ انیعل ن أفرعن انن أامك .مادق اليسارالد ماع اليف بالط لللصواتمال
 . سرادلما ةفالك ترنإلنتل لوصو ةیانإمك رفیولتو

ر صعلاع مر بكأل كبشیف كتلاو ھزةأج ءاشرل سارمدلا تاارإد عدةاسمل الرو دنویلم 15 مدیق ت عنتلنأع ،سبوعألا اذھ
 ت اودألار یوفتلى عرص حلاو، لوصفلار في تویبمكز اھج 35000  ىلإ لص یا منأمیلت ددیجلا لویلتما اذھ ھجیو تمسیت .يقمرلا
  ل.بقملاسي اردلاام علال الخح اجنللب الطلاا ھجاتحیتي لا
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ت اجایتحالة مدقُملاح نملات داز، امعلا اذھ. ضىمت وقأي ن مر أكث يلیملتعا اعطقلا يف قفتن ةومحكلا نأ مولیا تلنعأ ،اًسامخ
ام عھ جوبو، ایجولونكتلاو، اصخلایم لعتلاو، ةیسفنلاة حصلاع اطة في قیسایغ قلابمر مثتسنا ننإر. الودن ویلم 736 رقدامب بالطال
 . مادق الماع للعدتسن امنیب – مویللتا ةدازی من دفیستست ةسردم ةرادإ كل –

 ح في اجنلل ھمدادعإو، ةیمیلعتلاھم تلحرھم في معدب - مالمتھسو محتھصل - "وریاتونأ" بالط هاج تاامنزلتا نع اًدأب ىلخ نتنل
 .لقبستلما

ة مالسل یبسھم في مازتلاو، ھمراكأفو، ھممعدلى ع "ریواأونت" تاعمجتم و،ملیعلتا يفظمو و،رموألا ءالیألو ركشلا بھجنتو
 .نابالط حجانو نا،ساردم

  ،ع ممتفصی باوظحلتف

 ملیلتعا رزیو "Stephen Lecce " لجبم الیدسال
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