
 

 

 

 

 2020ماٌو  28البٌضاء، فً 

 

 ٌاء أمور تالمٌذلإلى السادة أمهات، آباء وأوبٌان 
 موعة مدارس مولٌٌر الخصوصٌة"ج"م

 
 

 بعد التحٌة والسالم،
تبعا للقرار الذي أصدرته وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً والتعلٌم العالً والبحث العلمً، والقاضً 

، وتبعا للبالغ اإلخباري الصادر كذلك عن نفس الوزارة 0202مارس  61بتوقٌف الدراسة الحضورٌة ابتداء من ٌوم 

، تدبٌر استثنائً للمؤسسات التعلٌمٌة خالل فترة توقٌف الدروس الحضورٌة "فً موضوع  0202مارس  61بتارٌخ 

بعقد اجتماعات مكثفة للطاقم  0202مارس  61، بادرت المؤسسة انطالقا من ٌوم "عملٌة التعلٌم عن بعدبضها ٌوتعو

التعلٌم عن  ىترتكز عللتً التربوي والطاقم اإلداري لدراسة جمٌع اإلمكانٌات المتاحة لضمان االستمرارٌة البٌداغوجٌة ا
عن السبل الممكنة للتواصل الدائم  حثوالبتربوٌة قصد إعداد برنامج عمل استثنائً لهذه المرحلة  وإرساء مداومة ،بعد

االجتماعات إلى النقط التالٌة والتً سهرت المؤسسة  توخلص ،مع التلمٌذات والتالمٌذ الستفادة الجمٌع من التعلٌم عن بعد
 : والزالت إلى ٌومنا هذا تتابع التنفٌذ على تنفٌذها
 

 : االبتدائًالنقطة األولى تتعلق بدروس التعلٌم األولً والتعلٌم  -
 

 بكل مستوٌات خاصةال ةلجمٌع المواد الدراسٌرساء دروس وتمارٌن إم فً األسبوع األول من الحجر الصحً ت
 للمؤسسةفً الموقع اإللكترونً  واإلداريلطاقم التربوي من طرف ا االبتدائً التعلٌم األولً والتعلٌم

(www.gsmoliere.com)، الجزء فً اطار  الذي اشتغل علٌه مجموعة من التقنٌٌن قصد توسٌع طاقته االستٌعابٌةو

ولجمٌع وتتابعت الدروس كذلك مع التمارٌن لكل المواد الدراسٌة  كأول وأسرع وسٌلة استعجالٌة متاحة،  األول
الثانً علما أن توقٌف الدراسة و األول نالجزأٌتم تخصٌصه لتصحٌح تمارٌن  جزء ثالثو ،جزء ثانًفً المستوٌات 

 .إلى اشعار آخر"التوقٌف كانت مبهمة " مدةالحضورٌة لم ٌكن محددا بشكل مسبق و
 
 :تتعلق بدروس الثانوي االعدادي والثانوي التأهٌلًالنقطة الثانٌة  -
 

إبان فً الموقع اإللكترونً للمؤسسة  الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهٌلًبالموازاة مع ارساء دروس التعلٌم 
                  ،Google class room)) ةٌمنصات إلكترونمنذ البداٌة على  افتراضٌةتم خلق أقسام  األول، األسبوع

(ZOOM)و(Microsoft Teams) ، واتساب" تطبٌقعلى وخلق مجموعات" (Whatsapp)   بالنسبة

سن التالمٌذ وتمرسهم الدائم على استعمال هذه باعتبار أن  ،ًالتأهٌل الثانوياإلعدادي والثانوي لتعلٌم لجمٌع مستوٌات ا
سهل اتصال األساتذة معهم بشكل أكثر مرونة  ،إضافة إلى توفرهم مع أساتذتهم على أرقام الهواتف فٌما بٌنهم ،التطبٌقات

  .وبسرعة إلى ٌومنا هذا
 

 :االبتدائًبالنسبة للتعلٌم األولً والتعلٌم  "بتسااالو"على مجموعات  االشتغالإلى  االنتقالتخص النقطة الثالثة -
 

باعتبارها  تكوٌن مجموعات "الواتساب " الخاصة بكل مستوى المذكور أعاله الجزء الثالثنهاٌة مباشرة بعد تم 
تبعا  لآلباءكما أنها أقل كلفة بالنسبة  ،كذلك لسنهم ومراعاةحٌث إشراك الجمٌع  نللتالمٌذ مأسهل وسٌلة بالنسبة 

أكدوا خاللها  ،آباء باإلدارةضافة إلى اتصال . إ "Microsoft Teams"الستطالع رأي للعمل بتطبٌق برنامج 

 ،مهما للتأقلم بحٌث أخذ منهم وقتا ،"الواتساب "  بتطبٌق -اءهموأب-وأن التالمٌذ استأنسوا  ،عدم توفرهم على حواسٌب
فً  "الواتساب " زٌادة على أن المؤسسة راهنت على تطبٌق  ،خر سٌستغرق وقتا أطولآوأي تغٌٌر فً اعتماد تطبٌق 

من الدروس عن بعد، وهذا ما راهنت  ضمن بها استفادة جمٌع التالمٌذت، باعتباره الوسٌلة التً تراضٌةاطار األقسام االف
، داٌة جمٌع بالغات وقرارات الوزارة الوصٌةمنذ البونفذت المؤسسة احترمت ا أن لمعصٌة، علٌه كذلك الوزارة الو

 ولكل هذه اإلدارات الشكر والتقدٌر. معها، وهً دائما فً تنسٌق واإلدارات الجهوٌة واإلقلٌمٌة المسؤولة 
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 :تخص الجانب المادي ) مستحقات التمدرس الشهرٌة(و النقطة الرابعة-
 

لجمٌع )و ،بعد دراسة الموضوع بجدٌة من جمٌع جوانبه ةقررت المؤسسفٌما ٌخص واجبات التمدرس الشهرٌة، 
من  %20، وتخفٌض نسبة 2222شهر أبرٌل  من واجبات تمدرس  %50تخفٌض نسبة  (والمستوٌات األسالك

نقل المدرسً و الحراسة الزوالٌة فقد تم اإلعفاء لشهر لخدمتً ال، أما بالنسبة 2222واجبات تمدرس شهر ماي 

 باإلضافة إلى تسهٌالت فً األداء. ،2222وٌونٌو  وأبرٌل، ماٌ

 
أنها الزالت مستمرة فً التعلٌم عن بعد، والذي لن ٌتوقف إال فً  علما  اتخذته المؤسسة ،هذا قرار التخفٌض

ذلك أن المؤسسة أخذت ،  2200-02تبعا لمذكرة وزارة التربٌة الوطنٌة رقم  ،0202حدود أخر ٌوم من شهر ٌونٌو 

لتالً فهذه لذي لحق الجمٌع من هذه الجائحة، والظروف االستثنائٌة التً نمر بها جمٌعا، وباالضرر ا االعتباربعٌن 
التخفٌضات تضامنٌة بالدرجة األولى، وهً أقصى ما ٌمكن أن تساهم به المؤسسة، كل شهر على حدة، رغم أن المؤسسة 

الطاقم اإلداري والتقنً، السائقون،  ،مستحقات األجراء من أساتذة وأستاذاتالزالت متابعة بمجموعة من المصارٌف )
الواجبات الضرٌبة،  ،االجتماعً، مستحقات الصندوق الوطنً للضمان  ...المساعدات، األعوان المنظفون، الحراس

 ...(.والقروض البنكٌة
 
 : التواصل مع المؤسسة تخص النقطة الخامسة-
 

اإلعالن عن توقف الدراسة واستمر طٌلة فترة الحجر الصحً إلى غاٌة  منذ مفتوحا التواصل مع المؤسسة ظل 
ٌومٌا  اآلباء دٌزو...( لت"الواتساب "  ، الهاتف، مجموعات اإللكترونً للمؤسسة والبرٌد الموقع الٌوم بطرائق متنوعة )

 ...قصد طرح تساؤالت أو أخذ معلومات ،مفتوحة فً وجه كل أب وكل أمالمؤسسة دائما ف ،بتمدرس أبنائهمبكل ما ٌتعلق 
 

لجمٌع األستاذات واألساتذة والطاقم  واالستثنائًالمؤسسة تشٌد بالتفاعل اإلٌجابً فإن  ،ٌانفً ختام هذا الب
نجاحها، كما تشٌد المؤسسة إاإلداري فً ضمان االستمرارٌة البٌداغوجٌة المرتكزة على التعلٌم عن بعد وتفانٌهم فً 

فً هذا المسار الجدٌد الخاص بالتعلٌم مباشرة وتتبعهم الجاد وانخراطهم  ،بجمٌع التالمٌذ والتلمٌذات على تواصلهم الٌومً
فً توفٌر الظروف داخل البٌوت إلنجاح هذه العملٌة، وهذا وتعاونهم الدائم  ًاإلٌجابواألمهات  اآلباءتفاعل كذا بعد، و عن

ما عهدته فٌهم المؤسسة، والوفاء متبادل بٌننا، كما أن الشكر موصول كذلك لمجموعة من اآلباء واألمهات الذٌن كان لهم 
ٌن قدروا الظروف الصعبة التً نمر بها ذكذلك للواالمتنان ة، والشكر كل الشكر اتصال مباشر بالمؤسسة خالل هذه الفتر

 ، لكل هؤالء الشكر ثم الشكر الجزٌل. اجمٌع
 

     نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفٌق للجمٌع، وأن ٌرفع عنا هذا الوباء، وٌحفظ وطننا وكل األوطان من كل داء.
 

 

 

     اإلدارة
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