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 حطر .دازد نینطرخ ھ با رآنھا یایمن ھسرد مھب نا کارکنو نلما معن،اوزآمشاند تشبازگ م کنیلصحا نطمیناا  میستھ د متعھما
 ن تأمیو دومنیر نیومعم تشاد بھیھالکوترپ تیعا رتسم ھ بورش کدوشی مثع باورش کساردم یشایزگا بیابر  ماعجام

 .دشو تیادھ نزاموآشاند ک تک تیا برھجدوب

  لسن پرمادخستا و ھوی تھدو بھبھا،سووبات و ساردم شتر بیتفظا ن،(PPE)صی خشظت افحات زیھجت یا برتسا ارقر
 ای ربری تشیبمی ومعشت ادھبای ھلکوتر پذخاات لحا رد نچنیھم  ما.ددر گصرف ھھزین شتر، بیشوزآم ردا کو تفظان
 ای ھ ھ پاییا بریرجباا ال کامندز کس ماتسسیا لعماا ی،ومعم تشاد بھستاررپ 500ر ثکادحام دختساھ لمجز ا، دوخس رادم

 از نطمیناا یار بتامادقا نای مارید دقاعتا  ما.مستیھ نستابیرد ناوزآمشاند یابر یظارت نشآزمای یاتژسترا ک یو 4-12
 ست.اری ورض امس ردای ھسال کھ بآمیزتقیفوم تشبازگ

  ا رنکادو کیایمن ظفح و سارد مرد 19 دویو کوعشی ن دانس رلقادح ھ بو یوگیرلج هوح نتجزئیا  ماتلود وز،امر حصب
د نمه بھر - تشاد بھهاردا یکشز پدشار س رئیھلجم از -  یلمع و یکش پزھستج برنصاصخ متهورشا مزا د نسن یا. درکالم عا

 ست.اه دش

  ھ بتشبازگ از تحمای یا برلاردف شتر بیع منابو ھایارذ گھسرمای  با ماتلود یوس از هدش ھائار ھسرد مھب تش بازگحطر 
 ھکد دھ ی مارقر وانتاری ختیارا رد ا رالرد نولیمی 381 غل مبوزرما الردف ھیالعطا .دیابی مدو بھبش پیاز ش بی پاییز،رد سالک
 هد کرن تأمیھسردم ھ بتش بازگیستانا یھاحطر از تحمای یا برنستاا نای ھ کتسا یالرد نولیمی 900بھ ک یدزنر به والع
 . دبو

 یھبرر  تاتسا هدش بوص منیستانا وعشی خس پاهدکنن گھناھم ناوعن ھ بیروھ کیرد کترد ھ کمای نممالعا مدسنخر نچنیھم
 .دگیر بهدعھ بر ماسارد مرد شلچا ھونھرگ ھب ھلقاب میا برا رنستاا یھاتالش

 : دستنھ  زیرحشر ھ بدانید بد بایھ کیھایچیز

  رد ی،سازادج لشام ،دونش ی م بیمارھسرد مرد لصیح تمگاھن رد ھ کیانوزآمشندا  باھجھاو مهوحن یا بریلکوتپر •
 . تسا هدش ھ تھی،دارند طارتبا یو  باھ کینان کارکو  بیماروزآمشاند ھ بیصخش تظفاح تاجھیز تنداد اررق ختیارا

  بیمار ھ کیورتص رد و د کننیس بررا ردوخ نادرزنف تضعیو ھسرد ماز لقب وز رھر دوش یم ھتساخو نید والزا •
 .دارندھگ نھخان رد ا رآنھا دشنبا

 رطو ھ بھلسئ منای ،دشا بتب مثن کارکنا یاناوزآمشنادز اعم ا، ھسردمک یر دی صخش 19 دویو کشآزمای اگر •
 د.وش ی مغازآ ققید یلکش ھ بو تعسر ھ بستما ییابد ر.دش دھاوخ هداد العطا ھسرد میضاعا م تماھ ببسمنا

https://www.ontario.ca/page/operational-guidance-covid-19-management-schools
https://news.ontario.ca/edu/en/2020/08/additional-funds-enhance-ontarios-robust-back-to-school-plan.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=o
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 لیط تعھسردم  یا،دونشی مهدستارف ھخان ھ بناوزآمشندا ،دوش یم ھصیو تھایسالکھم شآزمای م،ولز تورص در •
 یطرخ ھسرد مھ بن کارکناو ناوزآمشاند تش بازگھک دھند صخیش تیومعم تشادبھ تماقا مھ کی زمان تادش دھاوخ
 .دارد نلنباد ھب

ز اکی ی 19 دویو کشآزمای آیا ھ کدش دھیاوخ علط مبرتی تنای ھ ب،دش دھاوخ تعای ریشنو ریطارتبا دآینفر  •
 . خیر  یاتسا هدو بتثب مشما دنفرز ھسرد من کارکنا یاناوزآمشندا

 تورص ھ با رتعاالطا نیخرآ  تاتشاد دھناوخ یکید نزیکارھم یومعم تشادبھ یھادحاو  باسارد میھا تھیئ •
 . خیر  یادوش لطیع تھسرد م یاسالک دای بآیا ھک دگیرن بمصمی تو هد کرلق منترگیدک یھ بنالیآن

 رد تالمع دقفا ھطسو متناوزآمشاند ر بتظار نشمایآز و،انتاری یومعم تشاد بھهاردا تایدھ  بادارد دصق تلود  •
 .دھد مجاان ا ر ماساردم

ا رای نھاریتگسخ و یاھفحر شوزآم یز نشوزآم نرکنا کا ما،سارد مرد یومعم تشاد بھستار پرورضح  برهوالع •
 . دناهدانرذ گیایمن و تشادبھ ھ زمینرد

ری اذگ ھسرمای ا ریشتر بیلو پمولز تورص رد و مھید یم مجاان ا ریشتر بییایمن و یشتادبھ تامادقا م،کنی ی مطحتیاا ما
 ی،ایمن تمدخ رد و داد مھیاوخ مجاان دش بام الزھ کی کاررھ  ما:مفتیگً القب نم و یستانا تلود سرئی ھ کورطنماھ .مکنیی م

 .دو بمھیاوخ وانتاری ناوزآمشنادت مالسو ظت احف

 ھچکپار یشال تد ماندھاوخ تثاب ھ کیچیز ت،سا ییر تغلحا رد نچناھم وانتاری سراسرت رد یومعم تشاد بھتضعیو ھکاین با
  ھ کی کارو مکنی یم فاای ا ردوخ شق نا مھھم .تسا  مانستاا و عاموج تامنی ظفح یا برسارد من کارکناو ناوزآمشناد ،نیدوال
 یم.اهدورآ ن پاییا رویانتار ل کرد 19 دویو کیحن منھاکچر تسا  دوھشً مال کامدسانر  ثمرھ بناوتی م

 نتادرزنف یابر هازدان ھچ  تاهرود نای مانید یم ا زیرمایهداد شایفزا ناو رتالمس ھ زمینرد ا ردوخ یھا یارذ گھایسرم ما
 د نما ماسارد مو دش باھشتاد دوجو یبانشتی پھ بیسسترد نکاام ھ کد کرمھیاوخ لصحا نطمیناا نچناھم  ما.تسا هدو باروشد
 . دستنھ  ماناوزآمشنادھ مھن ھذو  لبی قنیبشوخو زی وسلد، گیدنریذپ

 و یجار یلصیح تلسا رد ما ھاکچر -  مکرش مت،دھید ی ممجاان وز رھر ھ کیھایر کام تمارطخا ھ بو،انتاری نیدلاو شما از
 . مکنی یم یکارھم گریدک یا بنانمادرزنف تقیفو مو ینایم ققح تیا برهدآین رد نچنیھم

 م،احترا میدق تبا

 شوزآم زیرو ی،چلی نفستا
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