
 Ministère de l'Éducation 

Ministre 

315 ,rue Front Ouest 
Toronto ON  M7A 0B8 

.../p2

 وزشمآ تاروز
  ریوز

315 Front Street West 
Toronto ON  M7A 0B8 

لدین وابھ یر وزنامھ

 —یمراگ نیوالد

ا بت. ساه دناماقی ب 2019-2020لی یصحتل اسمی سرن ایاپا تر گیدھ تفھو دط قھ فکسم یونمیا مشی اربلی اح ردا رھ مانن یا
 ر ارا قمشھ یحورو ت یدجر یثاتت حتن م، یمادهبو روبرو اھنآ اب 19-دویوک وعشی ھ بشاکنو رد ا مھھم ھ کیایھشلا چدووج

 و هدزناس ،هدنن کدایی ت،ھشتذ گهام دچن لوط رد نات نادنزرز فانی ابیتشپای ربا مشد ھعتلی و، تساه دوبنن اسآھ کنم اد میام. ھفترگ
 د.ادیم ھاوخھ ماداری یگدایھ مادان یمضتو ا مشن ادنزرت فمالسز ات ظافحمھ با مت. ساه دوبه دننکق یوشتیی انثتسات روصھ ب
 ت.ساتی ایح، رمان یان درکق قحمر د، ناتسرپرسو ن یدلاون اونعھ با مشش قن

. دشباند شز اغآش یپه ام 10ھ کنی امزد ننامت سان کممتی آلی یصحتل اسز اغآھ کیم نادمی

ر یسمک یر در اکشآر وطھ ب ویراتُناھ کلی احر د دم.رکالم عاس رادمر طخبییی اشگزابای ربا رن امتلود ھامرن بن مزورام
 ت روصھ بش زومم آتیسھ سکت اسن ز آان انیمطال وصحن مدف ھ ،رد دارراق 19-دویو کعوشی ھ با مشاکنو رظ نزا تمثب
ھ مھه ریدمای ھتھیئ زا ن م،رام نای نفتر گرظ نرد ا ب.تاسه دامر آبماتپه سامر دی لامتحای اھویرانھ سمھی اربر طخبی
 د: ننکزی یرھامرن بویراسن ھس یار بماھتسواخ سرمدا

  ،ینمیاو ت مالس طیارشا ب، یداعو ف راعتمس ردس الکر دش زومآھ  بت شگزاب •
 ؛ و ،نالیآن گھناھم و هدزن شزوآم زا هدافستا لامش  ور،د ها راز ییرگدیا ھمادا •
س الکھ به دشبیکتر یجازم ییرگدیا با هامرھ دساز یم درقا ا رناوزمآشنادھ کھ ئاراه دشر اگزاسل دمک ی •

ر ر ھدر ف  ن15ھ با رن ازومآشن داعدادت رثکحدا ھک ودشی ملامش ار یایمن و تمالس تاومزل مھ ک،ددنررگب
 د.رکد اھود خودمحس الک

ن ماط یارشھ کمی اگنھا ت دادد ھاوخه زاجاس رادمه ریدمت ئیھھ بو ت افید ھاوخھ مادا یومعم تالمس تیضعو دو بھبمریاودامی
 نساناشکار یزم کی با هامرھ - تم سالِیاھقط منو یلح متاامق م .دونش سرد سال کفرا متعھربج تک یدراو ،دش امھی

ت ایعاقود وشل صاحن انیمطاا ت  در کدھناوخ کم کور ش پیرسی میر گیلکش ھب -ش زومآت رازووی سز اه دشل یکشتنی امرد
 .دنشوی مسک منعلکش نری بھتھ باشم نا میرد دوجوم

 ل وصاخی ربھم اوخمی، درکد نھاوخد اجیات رازول معلاروتسدھ یاپر با رد وخای ھھامرن بسراد مهردی متھیئ ھ کیلاح رد
 نم.کالم عایم درکه دافتسا اآنھ زا سراد مهردی متھیئ ھ باھلمعلاروتسدن یار ودصر دا مھ کا رسی اسا
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 ن شورن مای ربا رع وضومن یاا مش م.ینکی یااسند شیاشبھ تاشدد یابن یدلاون اونعھ با مھ شکا ری اھزینگ دای بام تسخن
س الکر دت کرشھ نوگرھ د.یھدام جناا رن اتباختناھ کیم نکم ھارا فمشای رب ارت صرن فیاھ کیم نکی منضمی تا مو ،ددیرک
 ای ربری وآ نھ فبا رری تشیبسی رتسد، درکیم ھاوخت یوقتا رھ ناخر دری یگدایھ مانربا م د.وبد ھاوخھ نابلطواد ی،ورضح
ت ساد یفما مشد نزرای فربر اکشآت روصھ بھ کگ نھامھو ظم نمه دنزری یگدایز او ، درکیم ھاوخھم ارر فتشیبای ھدهانواخ
 .دکنمیی راشافپر ثومھ برجتن یار بو د اد دھاوخھ مادان یدلاوز ات یامحھ با مت لودد. رکیم ھاوخت یامح

یم ظنت ام تلویاو رینالتا بان عنوھ بامش یاھهداانوخ  وانکنراک ،امش دزنرف یمنای  وتمسالن ترفگر ظنر دا بھ مانربن یا، ومد
ای ربلی امنی ابیتشپ و ی،کاریزمت یھالکوتر پ،یرازک تمییار بار یاه زاتلص اخھ جدوبت لودھ کت سال یلدن یمھھ بد. ش
ه رواشمپی ر دا مھ مانربھ کت سال یلدن یمھھ بز ینو د. نکن یمضتا رس رادمنی میاا تد رکالم عاا رر تشیبن ارادیارسام دختسا
  ینمادر نساناشکار ،19-دویو کیانرمد یھدانرمف ز میرد تالمس ناساشنرا ک،یکشز پتالمس دشرا لوئس ما بهدرستگ

  د.شد اجیان ازومآشنادو ن یدلاو، دمقمط خن انکراک، شزومآش خبی اکرش، را بیمنادکو کناتسرابیم

ا م، درومک یر دا ھنت .دکنمیری اذگ ھایرمس نازوآمشاند یانور تالمس زا یانشتیب پیار بھقابس بین ازیمھ با مت لود، ومس
  ا بمنی کک کمسراد مهردی متھیئ ھ بات ،منیکمی یراذگھایمرس یآت یلحصی تالس یار بهزا تیانبج ھجد بورد رالد لیونمی 10

  یانشتیب پنازوآمشنادز ال اعت فروصھ بھ کد ننکل صاحن انیمطا، نیاورتی سردنتو ت مالسر ب 19-دیوو کراثی تھ بھجوت
 ا مت لودن وچ، تشادد نھاوخنی اورت مالسه دشن یعمن اسانشراکھ بیم قتسمھ قباسبیسی رتسدن ازومآشاند لاسام .دکننمی
 ینمادر نساناشکار .دنکمیری اذگھایرمس نازوآمشاند تالمس زا تایحم رد ار ردال نولیمی 50ھ بک یدزنای ھقابسی بیلغمب
 ھ جدوبن یاد. نبایش یازافد یابنی اورت مالسای ھک کم،19-دیووکز اشی انط یارشھ بخ ساپر دھ کد ناه درکالم عاا راکشآ

  در ناوزمآشاند ھ بک کمیار بیانور تالمس نارکنا کزا یرشت بیداد تعمادخستا یار بسراد مهردی متھیئ یوس زا دانوتمی
 یگستایش نازوآمشاند مانیدمیھ کد وشه دافتساتی ایحت امدخھ بسی رتسدد وبھبو ، راظتناای ھنما زشھکا ،تخ سطیار شنیا
 . ندر دارا اھنآ

  ھملج ز ا،ھدد میر ارت قیولوا ردا رشی زومآه ژیوای ھزاینی اراد ِ نازوآم شن داز ااھتایحم نچنیھم ،ھسرد میایشزگا بھامرنب
  ی،یساناش یھاھ کمیتو (IEPs)دی ارفناش زومآای ھھامرن بزا ھکاین ھ بمازلا ا بهارھم ،ھسرد مھ براذ گیار بھلیوا یزریھامرنب
 ا رری وضحت وقام متش زومآ، سراد مهردی متھیئ ھکاین ر بی مبنروستد و ،دوشمیوی ریپ (IPRCs) یزبینا بو رارقستا
ای کرشا بیم ھاوخی مسرادم هردیم تھیئ زا نچنیھم ا م.دننکمیزی یرھامرن بزا نیحوطس نریاالت بیاراد ِنازوآمشن دایراب
  اد پییسرستد تقیفو میار بدوخ زا نیدرو میانشتیب پھ بنازوآمشاند ا تد کننیراکھم نادکو کنارمد زاکر مھلجم زا ،یلحم

  .دکنن

 ھ بو د ندرکش التن دشز وریپای ربا ھهداوناخ، یمدرکرفی عما رھ ناخر دری یگدایھ مانربھ کمی اگنھیم دوبد ھاشا م، رماھچ
 ا رع بانمر یاسو د رکد ھاوخھم ارفا رل اتیجیدای ھرازباو ن یالنآس یردتد یدجب لاطمھ مانربن یاد. ندادق یبطتا رد وخت عرس
 دای بھ کمانیدی منچنیھم ا م.د کنتایحم یآت یلصیح تلاس رد نازوآمشاند ھستو پییردگیا یزا اتد رکد ھاوخھم ارن فاملعمای رب
 ترناینت ھ بسراد مھھم و ،دشنا بھشتاد یروآنھ فبری تشیبسی رتسدن ازومآ شنادھ مھھ کری وط، یمھدام جناری تشیبر اک
 . دشنا بھشتاد یسرستد

 ا برشت بییھارمھ  وتازجھی تدریخ رظومن ھ بسرادم هردیم تھیئ ھ بکمک یارب رالد لیونمی  15 مدرک ماعال من ھفتھ این
 سی رتسد ِنیمضتو س ردس الک 35000 یار برتوامپی کنامی تیار بددیج ھجدو بنای .تسا ھتفا یصاختصا الجیتدی رعص

  د. شد ھاوخف رص، تیآلی یصحتل اسر دت یقوفمای ربزم الای ھرازباھ بن ازومآشاند
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ه ژیوای ھ ھانعا ،لاسام .دکنمیج رخھ تشذگ ردن امزر ھز اش یبش زومآھ نیمزر دت لود ھکدم رکالم عان مز ورما ،مجپن
ت مالسھ نیمزر دا رای ھقابسبیغ لابما مت. ساھ تافیش یازافر الدن ویلیم 736 ھقابسبیت روصھ ب، نازومآشناد یھایازن
 ھودجی شیازفا از سارمد یرهمد یاھ تھیئ ھمھ –لی  کر وطھ بو ، یمنک میری اذگھیماسر یورآ نو فاص خش زومآ، نیاور

 یم.وشمیه دامآو رشیپ لاسای ربھ کلی احر د – دش دھناخو عفمنت

 رسی مرد اآنھ زا یانیبشت پیارب - اآنھ ینایم و تالمس ھ بتسبن - وریاُنتا نازوآمشاند ھ بتسب ندوخ د تعھزا زرگھ ام
 د.رکیم ھاوخنشی وپشمچه دنیآر دت یقوفمای ربا ھنآی زاسدهامآای ربو  - نشایردگیای

 نازوآمشنادت یقوفمو ن امسراد مینایم ھ بتسب نناشد تعھو ،اھهادگدی ،یانیبشت پیارب ھاهروگ  و،یشزموآ ناکنراک ،دینلا وزا
  .مریازگساسپ

  بار،پر نتاسبتا کی یوآرز با

 شوزمآ یروز ھسکِل نفاتسا
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