
ماذا يجب عليك أن تعرف بشأن
إغالق أونتاريو الجديد

قوانين التجمعات الجديدة
يمنع التجمع في األماكن المغلقة مع أي شخص خارج إطار العائلة

المتواجدة في المنزل.

ال تزور أي منزل آخر وال تسمح للزوار في منزلك.

إذا كنت تعيش بمفردك ، فيمكن أن تكون عىل اتصال وثيق بعائلة

واحدة فقط.

بحد أقصى 10 أشخاص للتجمعات في الهواء الطلق (مثل الخدمات

الدينية وحفالت الزفاف والجنازات)

المدارس ورعاية األطفال:
مراكز رعاية األطفال ال تزال مفتوحة.

سيتعلم جميع الطالب عن بُعد بعد العطلة الشتوية من 4 يناير إىل 8

يناير 2021

يعود طالب المراحل ما قبل االبتدائية واالبتدائية واإلعدادية إىل

المدارس  يوم 11 يناير.

يعود طالب المرحلة الثانوية إىل المدارس في 11 يناير (في المنطقة

الشمالية فقط )

بينما يعود طالب المرحلة الثانوية إىل المدارس في 25 يناير (في

جميع المناطق األخرى)

ما هو مفتوح؟
األعمال األساسية مثل محالت السوبر ماركت ومحالت البقالة، الصيدليات،

مخازن األجهزة الكهربائية، مخازن الخمور، متاجر إمدادات السالمة، محالت

األدوات الزراعية وأسواق المزارعين.

المراكز التجارية (الموالت)  مفتوحة فقط لالستالم / التسليم واألعمال

األساسية عىل سبيل المثال (الصيدليات وأطباء األسنان)

معظم المرافق الترفيهية الخارجية (مثل المالعب) - ولكن ال يسمح بالرياضات

الجماعية (مثل الهوكي وكرة القدم أو أي رياضات أخرى ال تسمح بمسافة

مترين بين الالعبين)

ما هو مغلق؟
مخيمات األطفال الترفيهية

األعمال غير األساسية مثل: خدمات العناية الشخصية، الكازينوهات،

صاالت البنغو، مؤسسات األلعاب ودور السينما

تالل التزلج

جلسات المطاعم الداخلية والخارجية والبارات ماعدا الطلبات

الخارجية

األعمال األساسية 
يجب عىل كل من يمكنه العمل من المنزل القيام بذلك.

ال تخرج إال ألسباب جوهرية مثل: العمل أو المدرسة أو لشراء

المستلزمات من محالت البقالة أو الصيدلة أو للذهاب لمراكز الرعاية

الصحية أو لمساعدة األشخاص الضعفاء أو لممارسة الرياضة والنشاط

البدني.

كم المدة؟ 
26 ديسمبر 2020- حتى 9 يناير 2021 (أونتاريو الشمالية)

26 ديسمبر .2020- حتى 23 يناير 2021 (جميع المناطق األخرى في

أونتاريو)

الفيروس! انتشار  لتوقف  المنزل  في  ابق 

مترين! مسافة  واترك  قناعك  ارتد 

أونتاريو الصحة،  وزارة  المصدر: 

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الرابط:

https://www.ontario.ca/page/covid-19-provincewide-shutdown

ديسمبر 2020 في 22  التحديث  تم  - عربى   


