
 

 

 

 

     CPA   29.19.20   القنیطرة    11.06.2020

 
  بالغ   إخباري   رقم    2  إلى   أمھات   و   أباء   و   أولیاء   التالمیذ 

 
                  في  إطار  التواصل  مع  اآلباء  الذي  دأبنا  علیھ  نتقدم  بالشكر  الكبیر  لكل  من  تابعنا  وشجعنا  بل  وثمن  مجھودات 
                األساتذة  واألستاذات  في  عملھم  الیومي  عن  بعد  وإننا  نتوجھ  إلى  بعض  اآلباء  لرفع  بعض  المالبسات  وبیان 
             بعض  المالحظات  الخاطئة  ٬ وذلك  بتذكیرھم  بأننا  التزمنا  بالمذكرة  الوزاریة  باالنتقال  من  التعلیم  الحضوري 
 )  :                     الى  التعلیم  عن  بعد  وااللتزام  بمواصلة  الدراسة  الى  نھایة  30 یونیو  وھذا  ما  حدا  بنا  إلى  اعتماد  منصتین 
                 أودي  اكس  /  موودل  )  إضافة  إلى  وسائل  أخرى  (ویبیكس/  وزووم  )  للدروس  المباشرة  مع  وضع  تخطیط 
            وبرمجة  مسبقة  تراعي  مستویات  المتعلمین  وأعمارھم  لتجنب  السلبیات  الجانبیة  الصحیة  والنفسیة  لعملیة 
المدرسون  في  تعاملھم  مع  طریقة  جدیدة   :                  التعلیم  عن  بعد  وما  تتطلبھ  من  مجھودات  مضاعفة  من  الطرفین 

 والتمكن   منھا  ٬  ثم   مجھودات   اآلباء   في   مواكبة   ومصاحبة   أبنائھم. 
 
                 ودائما  في  إطار  تنویر  شركائنا  من  أمھات  وآباء  نذكر  بأن  المؤسسة  لم  تخلف  التزامھا  مع  جمیع  المتعلمین 
               بتوفیر  دروس  التعلم  یومیا  وبدون  انقطاع  كما  التزمت  أخالقیا  ومعنویا  ومادیا  مع  جمیع  أطرھا  التربویة 

 بمختلف   األسالك   ومستخدمیھا   من   سائقین   وأعوان   ومرافقات   بضمان   أجورھم   كاملة   وفي   موعدھا   المحدد. 
 

 ومن   منطلق   تفھم   المؤسسة   النعكاسات   جائحة   كرونا   على   بعض   األسر   بادرت   ب : 
 

 اإلعفاء   الكلي   من   تكالیف   النقل   المدرسي   لجمیع   اآلباء ●
 

             اإلعفاء  الكلي  من  الواجب  المدرسي  من  بدایة  الحجر  الصحي  الى  نھایتھ  بالنسبة  لألبوین ●
 اللذین   توقفا   عن   عملھما   مع   تقدیم   ما   یثبت   ذلك   . 

 
 تخفیض   نسبة    30  في   المائة   من   الواجب   الشھري   بالنسبة   للتعلیم   األولي   بمستویاتھ   الثالثة   . ●

 
               تقدیم  تسھیالت  في  األداء  لألسر  التي  تضرر  دخلھا  مع  امكانیة  النظر  في  نوعیة  التسھیل  بما ●

 یتوافق   وحجم   الضرر. 
 

               وفي  الختام  نشكر  جمیع  االباء  واألمھات  الذین  تواصلوا  معنا  لتقدیم  اقتراحاتھم  كما  نسجل  باعتزاز  تشجیعكم 
                  وتثمینكم  للجھود  المبذولة  من  طرف  كل  أطر  التدریس  و  التأطیر  و  االدارة  في  عملیة  التعلیم  عن  بعد  ونعدكم 

 جمیعا   بمواصلة   التواصل   والتفاعل   معكم   لما   فیھ   مصلحة   ألبنائنا   . 
 

 والسالم   علیكم   ورحمة   هللا   تعالى   وبركاتھ   . 
 اإلدارة 

 


