طرابلس في  1أيلول 2021

األهالي الكرام،
الصيفيّة واقتراب موعد
تحيّة طيّبة نرسلها لكم من جميع أفراد الهيئتين اإلداريّة والتّعليميّة بمناسبة انتهاء اإلجازة ّ

اسي 2022-2021
انطالق العام ال ّدر ّ
وبعد،

التز ًاما بالتّوجيهات الوطنيّة الّتي صدرت عن وزارة التّربية وال سيّما تلك المتعلّقة بالعودة الى التّعليم بصيغته
ابتداء من
اسي الجديد
ً
الحضوريّة ،وبعد التّشاور مع القيّمين على ال ّشؤون التّربويّةّ ،
تقرر إعالن انطالق العام ال ّدر ّ

يجي ليكتمل حضور جميع التّالميذ
 22أيلول  2021لصفوف ال ّشهادات والمرحلة الثّانويّة وذلك بشكل تدر ّ
مفصل نرسله لكم الح ًقا).
ً
تباعا في نهاية شهر أيلول (ووف ًقا لبرنامج ّ
يهمنا إعالمكم بما يلي:
هذا وبالنّظر الى كثافة االستفسارات المتعلّقة باستئناف ال ّدراسةّ ،
-1

الالزمة في سبيل تأمين أفضل
تعكف اإلدارة حاليًّا على دراسة التّرتيبات اللّوجستيّة والتّنظيميّة ّ
الظّروف لمواكبة العمليّة التّربويّة.
السعي نحو تأمين أجود الكتب
بالنّسبة للوائح الكتب فإ ّن تريّثنا بإصدارها وتزويدكم بها ّ
مرده إلى ّ
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علما أ ّن بيعه سيت ّم
بخصوص اللّباس
اسيً ،
امي في هذا العام ال ّدر ّ
المدرسي (الهندام) فهو غير إلز ّ
ّ
للراغبين بذلك فقط ،على أن يلتزم الجميع باأللبسة الّتي تراعي معايير وشروط الحياة المدرسيّة
ّ
المشتركة لجهة األلوان وغيره (أي وف ًقا لتوجيهات ستصدر عن األقسام الح ًقا).
بكل شفافية أ ّن المدرسة
موضوع األقساط المدرسيّة ّ
تتم مقاربته بدقّة متناهية وموضوعيّة ،وهنا نقول ّ
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بأسعار مقبولة ومنطقيّة .

لن تتم ّكن من االستمرار بتأدية رسالتها وفق األقساط الحاليّة والجامدة منذ  ٦سنوات ،إذ أ ّن ارتفاع

الكلفة التّشغيليّة ،والمصاريف ،والنّفقات االداريّة ،باتت تستوجب إعادة النّظر باألقساط بشكل
السلطات والنّقابات والهيئات الّتي
علمي وبال ّشراكة والتّعاون معكم عبر لجان األهل وبالتّشاور مع ّ
ّ

للزيادة المرتقبة
مكونات العائلة التّربويّة لذلك ال يمكننا حاليًّا إعالمكم برقم مح ّدد ّ
تمثّل جميع ّ
هائي للتّالميذ وتحضير الموازنة المدرسيّة وفق األصول ،مع اإلشارة الى أنّنا
لحين استقرار العدد النّ ّ
معا وفق
ّ
جميعا والّتي تحتّم ضرورة تكاتفنا وتعاوننا لنستمر ً
نتفهم بشكل كامل الظّروف الّتي نمرّ بها ً
ضروريّة.
إمكانياتنا المشتركة المتاحة ،وذلك مع أهميّة مراعاة أوضاعكم الماديّة واحتياجاتنا ال ّ

وبناء عليه ،ينبغي دراسة هذا الموضوع مباشرة بعد اكتمال عودة التّالميذ إلى صفوفهم وبشكل
ً
سريع ،إضافة إلى اقتراح آليّة لتمويل زيادة بدل النّقل للموظّفين والّتي ت ّم إقرارها مؤ ّخ ًرا ،بحيث
ضا إلى
كل يوم عمل ،باإلضافة أي ً
أصبح هذا البدل يساوي  2٤ألف ليرة بدالً من  ٨آالف عن ّ
لملحة ،مع توقّع إقرار سلفة غالء
ضرورة تأمين المبالغ ّ
الالزمة لتغطية المصاريف والكلفة التّشغيليّة ا ّ

العماليّة والّتي تحتاج هي بدورها الى تمويل.
معيشة الح ًقا تطال جميع ال ّشرائح ّ
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الخاصة بهذه الخدمة الّتي هي من خارج
المدرسي فقد شارفنا على إنهاء ال ّدراسة
في ما يتعلّق بالنّقل
ّ
ّ

للراغبين بذلك
القسط
المدرسي ،وبالتّالي فهي ،كما هو معلوم ،اختياريّة وغير إلزاميّة ،ويمكن ّ
ّ
زود بقطع
علما أ ّن كلفة االشتراك بالباص ستحتسب وف ًقا المكانيّة التّ ّ
مراجعتنا خالل األسبوع القادم ً
الالزمة (أي بالدوالر األميركي).
الصيانة ّ
الغيار وإجراء أعمال ّ

معا المحنة
ختاما ،نؤّكد مرةً جديدةً على ضرورة وأهميّة أن يتجلّى تضامننا وتعاوننا بأفضل ما يمكن لنتجاوز ً
ً

حرصا على مستقبل أبنائنا التّالميذ ،وفي سبيل تأمين الجودة ،وضمان أفضل تعليم
بوي ً
يمر بها القطاع التّر ّ
الّتي ّ
وتربية لهم.

كرا – اإلدارة
ش ً

