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 هناسر یهنالاس یهمان ت$اضر
 

 کمU و نازومآ شRاد Qخش تاعالطا زا تظافح ه< تسا دEعتم )ABسِایدویل<دچِا( ثرُوتن6و-نوتل0مه ی هقطنم هسردم یاروش
 .دنراذگ k اج ه< دوخ زا تنZhنیا رد Qخش تاعالطا لاسرا ماeنه ه< نازومآ شRاد هک »لاتیج`د یا_در« ت[ثم ی]ZگلWش ه<
 ا< نامزمه و هتشاد راU و x نازومآ شRاد تاعالطا ا< لومعم روطه< هنوگچ ام هکنیا زا Atاه لاثم و لماU حیضوت ه< Zhpسد یارب
افطل ،م0نک k تظفاحم ناش �وصخ م~{ح زا |Aوناق تاموزلم یزاسەدروآرب

�
 ی همان تفا~رد یارب دوخ ی هسردم ت`اس�و ه< 

 .د0نک ع�جر Qخش تاعالطا صوصخ رد تسر���xو
 
Uج رد ام یاهشالت رارمتسا و لاتیج`د یاهرازبا |�رعم ا< سرد یاهسالEورا~ور تAt >دنز یاهشلاچ ا�

�
 نارود رد شزومآ و 

 هک دنیامن تک��B xیکرت �pزومآ متس�س رد دنناوتAh kآ �0صحت لاس رد نازومآشRاد .دناەدش ور�ور یرا0س� تالوحت ا< kدنا_
 ما21 نرق رد �pزومآ یاهت~�لوا |]�مأت روظنم ه< شرورپ و شزومآ تأ0ه .یزاجم و یروضح سرد یاهسالU زا تسا kاغدا
 شزومآ ط0حم |]Zن و م~�قت ک` و ل0م`ا ،HWDSB یاهنش�ک0ل_ا گولاتاMicrosoft Teams، U ه< ار نازومآشRاد Zhpسد ناWما
 مامت |�ع` ،نامزمه شزومآ لماش یزاجم شزومآ یاهط0حم  .دروآیم مهارف "HUB" ه< موسوم شرورپ و شزومآ ترازو یزاجم

xغ شزومآ و دنشا< نیالنآ نامزمه د`ا< نا¹دننکتک�Z[زومآ بلاطم هک |�عم نید< ،تسا نامزمهp� اد را0تخا ردRرارق نازومآش 
 زا سالU ملعم د`دحالص ه< دنناوتk نازومآشRاد ،نیا رب ەوالع .دنشا< هتشاد Zhpسد نآ ه< دنناوتب دن«ساوخ نامز ره ات دراد
 .دنیامن ەدافتسا ¾امتجا یاههناسر و بو تحت یاهنش�ک0ل_ا ا` نیالنآ یاهرازبا

 
 یارب .دننک k تفا~رد یژولونکت زا نما ی ەدافتسا و لاتیج`د 6یدنورEش دروم رد ار ناشنس ا< بسانتم لمعلاروتسد نازومآ شRاد
 ی]Zگدا` 1.6 ی همانتسا0س ه< 21 نرق ی]Zگدا` ا< طا[ترا رد ام ی ەدننک ت`اده یاهدومنهر و اه تسا0س ه< عجار Zhش�ب تاعالطا
 تسا0س نیا .د0نک ع�جر ت[ثم تک�x و را[تعا ،ت~�ه لاور و ف0لأت و تÄ0لام ی ه~ور ،هنالوئسم ی ەدافتسا ی ه~ور |]Zن و 21 نرق
 .دنوش k اد0پ �hحار ه< )/https://www.hwdsb.on.ca( اروش ت`اس�و رد وجتسج ت0ل<اق زا ەدافتسا ا< اهدومنهر و اه

 

 روظنم ه< ام هک Atاهرازبا زا روط هچ هک دن]Zگ k دا` و درک دنهاوخ ەدافتسا تنZhنیا زا هسردم رد ABسِایدویل<دچِا رد نازومآ شRاد
 رد ًالامتحا و ،سالU رد هک |�یالنآ یاهاضف رد اه نآ .دننک ەدافتسا ،م0هد k هئارا یراWمه و یراذگ ÎاZhشا ه< ،|�hخاس ،ی]Zگدا`
 تکراشم هک تسا مرف نیا رد امش ت`اضر ا< طقف .تشاد دنهاوخ روضح دن«سه ت~ؤر ل<اق اروش xاx رد رگ`د نÑاما و هسردم
 Atاسانش ثعا< هک دوب دنهاوخ Ahاعالطا لماش )دن«سه ت~ؤر ل<اق ABسِایدویل<دچِا زا جراخ هک Atاه نآ |�ع`( kومع نیالنآ یاه
 .دوش k درف

 
 ەدوب وا نس ا6 بسانتم سالH ِناملعم رظن زا هک ABا/ ەویش ه6 ات د2/د ەزاجا دوخ دنزرف ه6 هک م12س/ امش ت+اضر راتساوخ ام
ام2قتسم و

Q
الماH امش ت+اضر .دشا6 هتشاد تک̂[ نیالنآ روط ه6 دن1س/ طXترم شVا/درواتسد و یSTگدا+ ا6 

ً
 ا6 .تسا یرا2تخا 

 نیالنآ لkش ه6 شمان ا+eو شا هناقالخ و ەدش هتشون یا/راH ،ناتدنزرف ی ەدش طXض یا/ادصeوئدfوeا/ سکع ،ت+اضر
 ر/اظ )تسا ندش اد2پ ل6اق تنSvنیا رد ا+ ەد/اشم ل6اق ،عامتجا طسوت مومع روط هqr 6ع+( Aoسِایدویل6دچِا سرادم زا جراخ
z ز دراوم لماش لاثم یارب و دنوشfدن1س/ ر:  

 
 دنوش z لاسرا ا/ نیدلاو عامتجا ه6 هک هسردم �2نو�Svلا یا/ همانSoخ •

 ABوئدfو یا/ ەژورپ و ا/ �ال6 ،ا/ سالH یا/ ت+اس�و •

 )ەSTغ و بویتوی ،Svیئوت دننام( �امتجا یا/ هناسر رد اروشeهسردمeسالH یر�راH یا/ باسح •

 عامتجاeهسردم �qrار�Soخ ا+ Avاراش1نا یا/ هناسر •

 �2صحت یا/ مروفتل� ریاس •
 

افطل(
�

)د~راد ەاeن دوخ عالطا یارب ار هگرب نیا 
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 زومآ ش=اد ;:نو567لا تاعالطا یاشفا یارب ت)اضر

 
 دننام( ەدش ف0صوت یاه بلاق رد مدنزرف Qخش تاعالطا هک مهد k ەزاجا و متس/ قفاوم نم ،هل6
 هناسر�ت`اس�و�¾امتجا یاه هناسر یاه تسÖ ،هناقالخ�بوتکم یاهراU ،مان ،مدنزرف ی ەدش ط[ض یادص�وئد~و�سکع
 یراذگÎاZhشا ه< فده ا< و شسالU ملعم یاه Atامنهار تحت 21 نرق ی]Zگدا` ط0حم رد وا تک�x ا< نامزمه )یZBخ یاه
 نم .دوش اشفا ،�حم یZBخ یاه هناسر و اروش�هسردم نادنمراU طسوت وا �0صحت و هناقالخ یاهدرواتسد زا ریدقت و
 لZhنک زا جراخ 6رگ`د یاه ه~�RØ رد تسا نکمم ،دنوش �Ø«نم تنZhنیا رد مدنزرف تاعالطا �hقو هک متسه هجوتم
 .دنوش رهاظ |]Zن ABسِایدویل<دچِا

 
 
 

 روط ه< هک Atاه شور ه< مدنزرف Atاسانش ل<اق Qخش تاعالطا یزاسراWشآ ه< نم .متس�ن قفاوم نم ،هن
 .مهد Ùن ت`اضر ،دشا< تنZhنیا رد وجتسج ل<اق ا`�و ت~ؤر ل<اق kومع

 
 
 
 

   :�0صحت عطقم  :زومآ شRاد مان
 
 
 

   :)دراد نس Zhش�ب ا` لاس 18 هچنانچ( زومآ شRاد یاضما
 
 
 

   :تسر���xو مان
 
 
 

   :تسر���xو یاضما
 
 
 

   :خــــ~رات
 

 
 

 علطم ،دنا ەدش یز~ر همانرب نازومآ شRاد یارب هک 21 نرق ی]Zگدا` یاه ه�{جت ی ەرا�رد لاس لوط رد ار امش ،ناتدنزرف سالU ملعم
 ضوع ل`امت تروص رد ار دوخ ت`اضر و ەد0سرپ لاؤس صوصخه< یاه یژولونکت دروم رد هک د0شا< هتشاد تصرف ات دراد k ەاeن
 .د0نک

 
 
 

افطل ،د~راد یا|Aارگن ع�ن ره شا Qخش تاعالطا زا ەدافتسا ا< طا[ترا رد دوخ دنزرف ت0نما دروم رد رàا
�

 ی هسردم ریدم ا` ملعم ا< 
 .د0نک ت[حص ناتدنزرف


