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 فتح الباب النتقال الطلبة من المدارس الحكومية إلى «الخاص» والعكس

 مريم بندق
  أصــــدرت وكيلــــة وزارة التربية متاضر 
السديراوي قرارا بشأن الطلبة الراغبني في 
االنتقــــال من املدارس احلكومية إلى املدارس 
اخلاصــــة والعكس جاء فيــــه: اوال: فتح باب 
االنتقال لفترة استثنائية من املدارس احلكومية 
الى املدارس العربية االهلية وبالعكس اعتبارا 

من يوم الثالثاء املوافق ٢٠١١/٣/١ الى اخلميس 
٢٠١١/٣/١٠ لرياض االطفال وطالب املرحلتني 
االبتدائية واملتوسطة املقيدين بالصفوف من 

األول الى التاسع.
  ثانيا: مينع نقــــل طالب املرحلة الثانوية 
املقيدين بالصفوف من العاشر الى الثاني عشر 
بني مدارس التعليم العام والتعليم اخلاص 

والعكس.
  ثالثا: ال مانع من نقل الطالب بني املدارس 
العربية واألجنبية لنفس الفترة املذكورة في 

البند أوال مع مراعاة سلم األعمار.
  رابعا: على جميــــع اجلهات املعنية العلم 
والعمل مبوجب هذا القرار اعتبارا من تاريخ 

.٢٠١١/٣/١

 الحمود ردًا على مطالبات المعلمين الوافدين عبر «Face book»: نفذنا شروط العقود  
الموقعة معهم بمحض إرادتهم وتنص على «اللي ما يبي يجددها من الطرفين يبلغ قبل شهرين»

 مريم بندق
  في الوقت الذي اعلن فيه اعضاء جمعية 
املعلمني الوافدين في الكويت عـبر موقــــع 
الـ «Face book» انهم جميعا اتفقوا على «كلنا 
نحب الكويت وانه ال اضرابات ال اعتصامات 
وال مظاهرات وايضا ال اســـتقاالت الننا يد 
واحدة» عقبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود على مطالبات اعضاء 
اجلمعية خالل اليومني املاضيني بأن الوزارة 
تنفذ جميع شروط العقود املوقعة مع املعلمني 
الوافدين «نفذنا والتزمنا بنصوص العقود 
التي وقعها املعلمون الوافدون مبحض إرادتهم 

ولم تفرض عليهم».
  واكدت الوزيرة احلمـــود في تعقيب لها 
أثناء ترؤسها اجتماع مجلس وكالء التربية 
صباح امس على االحترام والتقدير جلميع 
املعلمني الوافدين الذين يقومون بدور كبير 

جنبا الى جنب مع زمالئهم املعلمني الكويتيني 
«نكن للمعلمني الوافدين كل التقدير ونتلمس 
مطالبهم ومقتنعون بهـــا وتقدمنا بطلبات 
بشأنها الى اجلهات املختصة بالدولة، مستدركة 
بالقول اال انه توجد قنوات رسمية يجب على 
املعلمني االلتزام بها عند تقدمي مطالبهم حيث 
ان اللجـــوء الى موقع الـ «Face book» ليس 

اختيارا موفقا».
  واختتمت الوزيرة قائلة: وبحسب نصوص 
العقد «اللي ما يبي جتديد العقد ســـواء من 
جانـــب الوزارة أو املعلمني يســـتطيع ابالغ 

الطرف اآلخر قبل شهرين».
  إلـــى ذلك أكدت احلمود في بيان صحافي 
ان مجلس الوزراء وافق على إنشـــاء القناة 
التعليمية لتعزيز دور الرســـالة التربوية، 
معربة عن شـــكرها للجميـــع وكل ما يثرى 
العملية التعليمية التربوية من منشآت وبرامج 

وأنشطة ومكتبات تســـهم في صقل قدرات 
الطلبة والزيادة فـــي اإلنتاجية والتحصيل 
العلمي. وقالت الوزيرة احلمود بعد ترؤسها 
مجلس الوكالء صباح اليوم بحضور وكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي والوكالء 
املساعدين إن املجلس وافق على حتديد أعمال 
مراكز رعاية املتعلمني في املناطق التعليمية 
حتى نهاية االختبارات الدراسية لكي يستفيد 
طالبنا من تلك الـــدروس النموذجية. وذلك 
ردا على املقترح املقدم من الوكيل املســـاعد 
للتعليم العام منى اللوغاني بناء على طلب 

من أولياء األمور.
  وأضافت احلمود ان املجلس طلب أسبوعني 
إلبداء الرأي حول مشروع املجالس التعليمية 
ودراســـته قانونيا ليتسنى للوزارة تنفيذه 

قبل بداية العام الدراسي القادم.
  وأكدت احلمود ان املجلس وافق على املقترح 

املقدم من الوكيل املساعد للتعليم العام منى 
اللوغاني بخصوص تغيير أوقات اختبارات 
الفترة الرابعة حيـــث أصبحت كالتالي من 
الصف الرابع حتى التاسع من ٣١ مايو حتى ٨ 
يونيو، الصف العاشر حتى احلادي عشر من 
٨يونيو حتى ٢٠يونيو، والصف الثاني عشر 

من الفترة ١٢ يونيو حتى ٢٣ يونيو.
اللوغاني بعمل    وكلفت الوزيرة احلمــــود 
فريق يضم قطاع التخطيط والتعليم النوعي 
والتعليم اخلاص وجمعية املعلمني إلبداء الرأي 
حول تقدمي فترة اختبارات الدور الثاني لتصبح 
بعد النتائج مباشرة وبأسبوعني على أقل تقدير 
وفي حال القت الفكرة استحسان اجلميع فسوف 

تطبق من بدء العام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١. 
  ومن جانبه أكد الوكيل املساعد للمنشآت 
التربوية م. محمد الصايغ إن االســـتعدادات 
جتري حاليا مع وزارة األشغال العامة على 

االنتهاء من تصميم مجمعات متكاملة لطلبة 
ذوي االحتياجات اخلاصة في كل من اجلهراء 

ـ الفنطاس ـ حولي.
  وأضـــاف كان هناك عرض مرئي من قبل 
املستشار العاملي الندغون اندولسون بحضور 
احلمود والسديراوي ووكيل التعليم النوعي 
محمد الكندري وبعض املهندسني من وزارة 
األشغال العامة حيث متت مناقشة خصائص 
ومزايا البدائل الثالثة وقد استقر الرأي على 
اختيار النموذج الثاني (منوذج النقطة) على 
أن تقوم وزارة األشـــغال بالبدء في املرحلة 
الثالثة حيث ان االتفاقية ســـنتان بدأت من 

أبريل ٢٠١٠حتى أبريل ٢٠١٢.
  وأضاف الصايغ إن الوزيرة احلمود لديها 
رغبة إذا كان باإلمكان تطبيق منوذج القرية في 
كل من اجلهراء والفنطاس بينما يتم تطبيق 

النموذج الثاني النقطة في حولي. 

 اتفقوا على: كلنا نحب الكويت ونفوا اإلعالن عن إضرابات أو اعتصامات أو مظاهرات أو استقاالت
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 المعلمون الوافدون لـ «األنباء»: أين العدالة إذا كانت رواتب
   المتعاقدين حديثًا أكبر من المعينين منذ عام ١٩٩١؟

 مريم بندق
  بعنــــوان «املعلم الوافد من ينصفــــه؟»، تلقت «األنباء» 
مذكرة عمل شاملة من مجموعة من املعلمني الوافدين تطرح 
بعقالنية كبيرة االوضاع احلقيقية التي يعيشها املعلمون 
الوافدون والرواتب وبدالت الســــكن التي يحصلون عليها، 
وتتضمــــن املذكرة مقارنة الفتة بــــني املميزات التي يحصل 
عليهــــا املعلمون املتعاقدون حديثا معهم وزمالئهم املعينني 
منذ العام ١٩٩١. املذكرة التي تنشرها «األنباء» كاملة تسرد 
تفاصيل الواقع املعيشــــي لفئة كبيرة من املعلمني الوافدين 
والتي حتتاج الى وقفة من وزارة التربية، خصوصا ان قيمة 
العمل الذي يقدمه املعلم يعتمد اوال واخيرا على صفاء الذهن 
والراحة النفسية ليستطيع االضطالع بأهم واعظم دور يقوم 
به وهو بناء االنسان، وكما نعلم ان االستثمار في االبناء هو 

اعظم انواع االستثمار.
  يقول املعلمون: رمبا، ال يخفى على أحد أن تكاليف املعيشة 
في الكويت في ارتفاع متزايد منذ سنوات عدة، مما دفع احلكومة 
الكويتية إلى مواجهة موجات الغالء املتتالية من خالل زيادة 
رواتب املواطنني الكويتيني في مختلف القطاعات أكثر من مرة 
مثلما أقرت العديد من الكوادر التي تضمن للمواطن الكويتي 
العيش الكرمي في هذا البلد الذي لم يبخل على أبنائه يوما، 
وبإذن اهللا سيبقى دائما كذلك طاملا ظلت العالقة التي تربط 

القيادة بالشعب على هذا النحو املميز.
  من املؤكد أن املقيمني على اختالف جنسياتهم لم يطالبوا 
يوما معاملة باملثل، لكــــون خيرات البالد من حق أبنائها، 
ونبارك لهم فيها، لكن ما يبعث على األسف حقيقة أن كل 
الزيادات واملنح التي حتصل عليها املواطن الكويتي كان لها 
أثرها على الوافدين بشكل مباشر، وهو األمر الذي دفع شركات 
القطاع اخلاص إلى زيادة رواتب موظفيها الوافدين، مثلما 
حظيت بعض املهن في القطاع العام كاألطباء واملهندسني 
واملمرضني بزيادات مجزية للوافدين مكنتهم من جتاوز آثار 
موجات الغالء املتتالية، في حني ترك املعلمون الوافدون في 
مدارس وزارة التربية وشأنهم بحيث بات عليهم مواجهة 
ارتفاع األسعار من خالل التكيف مع ذات الراتب القليل الذي 
يصرف لهم منذ ســــنوات دون أي تعديل يذكر، وفي ذلك 
ظلم كبير تتعرض له هذه الشريحة دون أن يتم إنصافها 
رسميا من قبل وزارة التربية مثلما لم يتم إنصاف مطالبها 
شــــعبيا من قبل نواب مجلس األمة وكتاب الصحف الذين 
ال يذكرون املعلمني الوافدين إال عند احلديث عن ســــلبيات 
تواجدهم على أرض الكويــــت فيما نقرأ الكثير عن هموم 
املعلم الكويتي وضرورة حتســــني وضعه، وهو يستحق 
ذلك بكل تأكيد، لكن من حق املعلم الوافد كذلك أن يجد من 
يتحدث عن معاناته طاملا أن جميع املعلمني يؤدون العمل 
نفســــه وفي املكان ذاته مثلما أنهــــم يتأثرون جميعا بذات 
الظروف، بل إن املعلم الوافد يعيش بعيدا عن أهله ووطنه 
وهو األمر الذي يترتب عليه الكثير من األمور السلبية التي 
تلحق باملعلم وأسرته عندما يقرر العودة واالستقرار في 
بلده. فمنذ أوائل التسعينيات، تقوم وزارة التربية بالتعاقد 
مع املعلم الوافــــد مقابل راتب مقطوع (غير قابل للزيادة) 
مقداره ٤٣٠ دينــــارا فقط، وال أدري كيف للمعلم الوافد أن 
يتكيف مع هذا الراتب لتأمني معيشة كرمية في حال علمنا 
أنه مطالب باستئجار منزل عائلي وما يرافق ذلك من دفع 
لبــــدل للكهرباء واملاء مثلما أنه مطالب باإلنفاق على األكل 
واملالبــــس، وكذلك عليه باإلنفاق على ســــيارته من وقود 
وترخيص وتأمني ومخالفات، وفي الوقت ذاته فإنه مطالب 
بدفع بدل إقامة وبطاقات مدنية وتأمني صحي جلميع أفراد 
أسرته، مثلما ينفق جزءا من راتبه على االتصاالت احمللية 
والدولية، وكذلك فإنه ينفق مبلغا كبيرا على تذاكر السفر 
عنــــد العودة إلى وطنه في اإلجــــازات، فهل ميكن ملثل هذا 
الراتب الضئيل أن يوفر للمعلم الوافد معيشة كرمية بعد 
كل هذه االلتزامات؟ ناهيك عن حق املعلم في توفير مبلغ 
من املال يعود به إلى وطنه ثمنا للغربة وهو أمر متعارف 

عليه في جميع دول العالم التي يؤمها الوافدون.
  وما من شك في أن وزارة التربية تعلم جيدا أن راتب الـ 
٤٣٠ دينارا ال تكفي املدرس الوافد ولكنها تعتبرـ  كما الغالبية 

من االخوة الكويتينيـ  أن غالبية املعلمني الوافدين يعززون 
من دخوالتهم من خالل الدروس اخلصوصية متجاهلني أن 
فئة بسيطة، جلها من العاملني في املرحلة الثانوية، هي من 
تستطيع تأمني دخل جيد من الدروس اخلصوصية، في حني 
هنالك من يسلكون الطريق ذاته لكن دون مردود يذكر مثلما 
هنالك آخرون ال تسمح لهم أخالق املهنة بالقيام بهذا األمر، 
وكذلك هنالك من املعلمني من تقف تخصصاتهم مانعا أمام 
اللجوء للدروس اخلصوصية، لكن في احملصلة فإن غالبية 
املدرسني الوافدين يعانون من ضعف الراتب، بحيث اضطر 
البعض منهم لالستقالة، في حني جلأ البعض اآلخر للعمل 
في الفترة املســــائية في وظيفة أخرى كبائع أو محاســــب 
وغيرها من املهن التي نكن ملمتهنيها كل االحترام والتقدير، 
وحتى من يؤمن بالدروس اخلصوصية فإنه يفعل ذلك على 
حساب أســــرته وصحته، وكل الظن أنه لم يكن ليفعل ذلك 
لــــو وجد أن راتبه يكفيه للعيش بطريقة محترمة مع تأمني 

مبلغ معقول يعود به إلى وطنه ثمنا للغربة.
   مــــن هنا، فإننا نطالب وزارة التربية واحلكومة بالنظر 
بعني اإلنصاف للمعلمني الوافدين بحيث يتم إعطاؤهم احلوافز 
املستحقة لهم وزيادة رواتبهم إلى احلد الذي يكفيهم العيش 
الكرمي ويعوضهم عن الغربة متاما كما هو حال بقية املعلمني 
الوافدين في العديد من الدول اخلليجية، وفي الوقت ذاته فإن 
وزارة التربية من حقها أن تعمل ما بوســــعها ملنع الدروس 
اخلصوصية وفق الطرق التي تراها مناســــبة ألن هذا األمر 
يســــيء إلى هيبة املعلم وهو األمر الــــذي يؤثر في العملية 
التربوية بشكل عام، وال أظن أن املعلم الوافد وفي حال متت 
تسوية راتبه يبقى لديه احلق أو الدافع في اللجوء إلعطاء 
الدروس اخلصوصية إال في حال كان هذا املعلم بال ذمة وال 
ضميــــر وعندها فإن وزارة التربية لن تكون مالمة في حال 

اتخذت أيا من اإلجراءات التأديبية الصارمة في حقه. 

  صورة المعاناة التي يعيشها المعلم الوافد

  وحتى نضع املعنيني بشــــكل أوضح في صورة املعاناة 
التي يعيشــــها املعلم الوافد نورد لكم املفارقات واحليثيات 

التالية:
  ـ يتقاضى املعلم الوافد ٣٧٠ دينارا كراتب مضافا لها ٦٠ 
دينارا بدل الســــكن، وهذا الراتب عبارة عن مكافأة مقطوعة 
ال ميكن زيادتها إال في حال كان للمعلم سنوات خبرة خارج 
الكويت وليس داخلها، بحيث يحصل املعلم املتعاقد حديثا 
على ٨ دنانير عن كل أربع ســــنوات خبرة قضاها في بالده، 
وهــــو األمر الذي يجعل راتب املعلم املتعاقد حديثا أكبر من 
راتــــب املعلم املوجود في الكويت منذ عام ١٩٩١، فأين العدل 
في ذلك؟ فلمــــاذا ال يعطى املعلم املوجود في الكويت زيادة 
ســــنوية بدل سنوات اخلبرة التي يقضيها في الكويت رغم 
أن هذه الزيادة أمر بديهي في جميع دول العالم وفي مختلف 

القطاعات شركات كانت أو وزارات؟
  ـ متنح الوزارة املعلم الوافد ٦٠ دينارا بدل سكن رغم أن 
بدل إيجار أي شقة مبســــاحة تقل عن ٧٠ مترا يتجاوز ١٨٠ 
دينارا في جميع مناطق الكويت. ولعل تواضع بدل السكن 
للمعلم الوافد يؤكد أن وزارة التربية تريد حرمان املعلمات 
واملعلمني الوافدين من اســــتقدام أسرهم ولكن بطريقة غير 
مباشــــرة وفي ذلك جتاهل إلنسانية املعلم واملعلمة وحاجة 
كل منهما إلى أسرته من أجل أن يتفرغ ذهنيا للقيام بواجبه 
على أكمــــل وجه، ولو أن وزارة التربية أجرت مســــحا بني 
الوافدين لوجدت أن الغالبية العظمى من املعلمني واملعلمات 
عملوا على استقدام عائالتهم مما يؤكد أن تواضع مبلغ بدل 
السكن يؤثر في قطاعات كبيرة من الوافدين. فهل من العدل 
أن ينفق املعلم نصف راتبه على إيجار الشقة؟ مع أن غالبية 
الشقق املخصصة للوافدين رمبا ال يتوافر فيها أدنى مقومات 
العيش الكرمي، حيث املساحات الضيقة للغرف واحلمامات 
واملطابخ مثلما ال توجد أماكن مخصصة لوقوف السيارات 

بسبب تكدس عشرات العمارات في الشارع الواحد.
  ـ تتقاضى املعلمة الوافدة ٣٧٠ دينارا ويوفر لها الســــكن 
من قبل وزارة التربية، وفي حال استقدمت زوجها وأبناءها 
واستأجرت شقة فإنها تغادر السكن املخصص للمعلمات وال 

تعطى بدل سكن، وال ندري ملاذا ال يتم تخييرها بني السكن أو 
أخذ بدل السكن، خصوصا أن وزارة التربية أخذت في الفترة 
األخيرة في التخلي عن العمارات املســــتأجرة لغاية تسكني 
املعلمات بحجة عدم وجود عدد كافي من املعلمات إلشــــغال 
الشقق، فهل املبالغ التي توفرها الوزارة جراء هذا األمر من 

حق املعلمات اللواتي يتركن السكن أم من حق الوزارة؟

  مقارنة بين معلمين الوافدين الكويت و«الخليج»

  ـ عندما نقارن أنفسنا مبا يحصل عليه املدرسون الوافدون 
في الدول اخلليجية األخرى حقيقة نشعر باألسف الشديد، 
فهــــم يحصلون على بدل أثاث وبدل تذاكر طيران ســــنوية 
وعالوة خبرة سنوية ومكافأة راتب شهر عن كل عام دراسي 
عند إنهاء التعاقد، في حني نحن في الكويت ليس لدينا سوى 
تذكرة وحيدة تصرف عند نهاية اخلدمة وكذلك راتب نصف 
شهر عن السنوات اخلمس األولى عند نهاية التعاقد ومن ثم 
راتب شهر كامل عن السنوات التي تزيد عن خمسة، أليس 

في ذلك ظلم للمدرسني الوافدين في الكويت؟
  ـ وما يبعث على احليــــرة أيضا أن وزارة التربية تفرق 
في التعامل بني املعلمني الوافدين تبعا جلنسياتهم، فاملعلم 
الوافد من دول اخلليج إلى الكويت (ويسمى معلما خليجيا 
وليــــس وافدا) يحصل على راتب أعلى من املعلم القادم من 
مصر وبالد الشام، وال ندري ما املعايير التي تأخذها الوزارة 
في عني االعتبار عندما تلجأ ملثل هذه املفارقات التي ال تتبعها 

أي من دول اخلليج األخرى.
  ـ  منذ سنوات عدة والقائمون على وزارة التربية والتعليم 
يعدوننا بتحســــني رواتبنا وزيادة بدل السكن، لكن بعد أن 
نعقد اآلمال وننتظر الفرج جنــــد أن الزيادات واحلوافز قد 
ذهبت لقطاعات مختلفة من املوظفني الكويتيني والوافدين 
دون أن يكون لنا نصيب فيها، فلماذا التالعب مبشــــاعرنا؟ 
وعلى سبيل املثال ال احلصر فإن الصحف احمللية ذكرت في 
مثل هذا الوقت من العام املاضي على لسان د.موضي احلمود 
أن زيادة املدرسني الوافدين أقرت في مجلس الوزراء إال أنها 
عادت وذكرت أنها سحبت الزيادة ملزيد من املناقشة، ومنذ ذلك 
الوقت ونحن ننتظر االنتهاء من تلك املناقشة وكل اخلوف 
أن ننتظر عاما آخر رغــــم أن العديد من الزيادات والبدالت 

والكوادر أقرت في األشهر القليلة املاضية.
  ـ كثيرا ما قرأنا وسمعنا أن املعلم الوافد يأخذ راتبا خياليا 
قياســــا مبا يأخذه في بلده ويتناسى أصحاب هذا الرأي أن 
املعلم الوافد يقضي عشرة أشهر في الكويت، وبالتالي فمن 
املنصف محاسبته على ما يتبقى من راتبه عندما يعود لبلده 
فقط. فاملعلم الوافد ينفق راتبه في الكويت ما بني إيجار البيت 
واألعباء األسرية األخرى في حني ينتظر رواتب اشهر الصيف 
لكي يشتري تذاكر الســــفر والهدايا. أما املعلمون القادرون 
علــــى توفير جزء من رواتبهم، فهم فقط من يعيشــــون بال 
أسرهم، في حني هناك قلة تعتمد على الدروس اخلصوصية 
أو على العمل الثاني الذي يقومون به في الفترة املســــائية 
وهذا ال مينع البعض من توفير املال من خالل التقتير على 
نفسه وأسرته، وفي احملصلة فإن ضعف الراتب املخصص 
من الوزارة هو من يدفع الغالبية العظمى من املدرسني ملثل 
هذه السلوكيات اخلاطئة. وفي ذات الوقت نؤكد أن الوزارة 
تتعاقد مع معلمني ومعلمات من جنسيات مختلفة وبالتالي 
من غير املنطقي اإلدعاء بأن فرق العملة يكون بذات التأثير 
علــــى كل املعلمني هذا في حــــال كان املعلمون على اختالف 
جنسياتهم قادرين أصال على توفير بعض املال ليرسلوه إلى 
بالدهــــم. ومن ثم أليس من حق املعلم الوافد أن يوفر مبلغا 

ماليا جراء اغترابه عن بلده ووطنه؟
  ـ وما يبعث على احليرة أن هنالك املئات من االستقاالت 
الســــنوية للمعلمات واملعلمني الوافدين، ومرد ذلك كله إلى 
ضعف املردود املادي، فلماذا تصر وزارة التربية والتعليم 
في كل عام دراســــي على التعاقد اخلارجي مع ١٠٠٠ ـ ٢٠٠٠ 
مدرس ومدرسة سنويا؟ أليس من األجدر بوزارة التربية أن 
تعمل على زيادة رواتب املدرسني املوجودين في الكويت وفي 
ذلك توفير للكثير من املال وحفظ للخبرات التعليمية التي 

تلقت تأهيال في الكويت وتكيفت مع احلياة فيها؟ 

 راتبنا ٤٣٠ دينارًا وبعضنا استقال وآخرون عملوا بائعين لضمان العيش الكريم ألسرهم

 تواضع بدل السـكن البالغ ٦٠ دينارًا يؤكد أن الوزارة تحرم المعلمين والمعلمات من استقدام أسرهم في تجاهل إلنسانيتهم ومتطلبات االستقرار الذهني لمضاعفة العطاء

 «التربية» فسخت عقود بالعمارات المستأجرة لتسكين المعلمات الوافدات بحجة عدم وجود العدد الكافي والسؤال المطروح هل مبالغ اإليجار من حقهن أم من حق الوزارة؟

 ال ننتظر شـفقة مـن أحد ونتمنى اإلنصـاف  ونتألم من النظرة الدونيـة للمعلمين الوافدين و غالبية الشـقق المخصصة لهـم ال يتوافر فيها أدنى مقومـات العيش الكريم 

 ٨ مطالب للمعلمين والمعلمات 
    رفــــع بدل اإليجار إلى ١٨٠ دينارا أو توفير 
السكن املالئم للمعلم الوافد أعزب كان أو متزوجا 

كما هو معمول في أكثر من دولة خليجية.
    زيادة راتب املعلمني مبا يتواءم وارتفاع تكاليف 
ــاواتهم مع  ــة في الكويت وليس أقل من مس املعيش

املعلمني اخلليجيني.
    إقرار زيادة سنوية للمعلم.

ــم بأخذ ورقة  ــزم املعل ــرار الذي يل ــاء الق     إلغ
«اخلروجية» كلما قرر السفر إلى بلده.

     صرف بدل تذاكر طيران ســــنوية للمعلم 
وأسرته كما هو متبع في دول اخلليج األخرى.

    صرف بدل أثاث مرة واحدة.
     تخييــــر املعلمة بني الســــكن فــــي العمارات 

املخصصة من قبل الوزارة أو أخذ البدل عن ذلك.
ــدل اخلدمة بحيث يعطى  ــع مكافأة نهاية ب     رف
ــهر عن كل سنة منذ حلظة  املعلم ما قيمته راتب ش

تعيينه.
    العمل على حتسني صورة املعلمني الوافدين 
من خالل الدفاع عنهم أمام اجلهات التي تسيء إليهم 

متاما مثلما تفعل الوزارة في القضايا األخرى.
ــقق املخصصة للمعلمني    واختتموا: غالبية الش
الوافدين ال يتوافر فيها أدنى مقومات العيش الكرمي 
ومع ذلك فنحن ال ننتظر شفقة من أحد ونتمنى  فقط 
اإلنصاف الننا نتآلم من النظرة الدونية ونعتذر منكم 
في حال أثقلنا عليكم بهمومنا ومطالبنا لكن انتظرنا 

طويال أن نقرأ أو نسمع من يدافع عن حقوقنا. 
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