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اس���تجابة لنداءات وتعليقات ومقترح���ات قراء »األنباء« من 
املعلمني واملعلمات التي انهالت على موقعنا  على اإلنترنت حول 
ما نشرنه أول من أمس االثنني 6 اجلاري حتت عنوان »التربية« 
دع���ت املعلمني واملعلمات الوافدين ملراجعة »املوارد البش���رية« 
لتسجيل احلصول على زيادة بدل السكن، نود توضيح النقاط 
الثالث األساس���ية التالية: النقطة األولى: ان هذا اخلبر جاء من 
مضمون نشرة صحيحة ومعتمدة ومعممة على أركان الوزارة، 
والتي ننشر صورة ضوئية منها احتراما وتقديرا وحرصا على 
عالقة الثقة املتبادلة بني »األنباء« وقرائها بصفة عامة واملعلمني 
واملعلمات بصفة خاصة، وهم األع���زاء على قلوبنا جدا والذين 
نضعه���م في حدقة العني ونعمل يوميا � ويش���هد اهلل � بأقصى 
طاقتنا وجهودنا لتحقيق السبق الصحافي الذي يرضيهم ويعزز 
الثق���ة بيننا وفق مبادئ املصداقي���ة واملهنية الراقية التي تضع 
علينا فرضا ارتضيناه تقديرا الختيارهم »األنباء« اجلريدة األولى 
واملفضلة لديهم ملتابعة قضايا وأخبار وزارة التربية، ويقتضي منا 
ذلك تقدمي املعلومة الدقيقة والصحيحة � وهذا حق مطلق للقراء 
� اعتمادا على تصريحات املس���ؤولني التربويني الذين يتمتعون 
بدرجات عالية من الشفافية او وفق املستندات التي نحصل عليها 

بعد اعتمادها وتعميمها على أركان الوزارة.
والنقطة الثاني���ة: اننا ال نتضايق من التعليقات واملقترحات 
التي تنهال على موقعنا على اإلنترنت بل نرحب باملزيد منها ألنها 
ببساطة داللة على التفضيل والتجاوب واالرتباط املهني والنفسي 
بني القراء و»األنباء« وهذا من شأنه أيضا مساعدتنا على تلبية 

مقترحاتهم واإلسراع في البحث عن املعلومة التي يطلبونها.
والثالثة: استجابة لهذه النداءات والتعليقات واملقترحات علمت 

»األنباء« من مصادرها ان الوزارة قررت التالي:
٭ املعلمون الذكور الذين يتقاضون اآلن بدل الس���كن البالغ 60 
دينارا س���يتم إيداع فرق الزيادة البالغ 90 دينارا لهم مباش���رة 

وتلقائيا دون احلاجة الى مراجعة الوزارة.
٭ املعلمون الذين ال يحصلون على بدل السكن البالغ 60 دينارا 
حاليا بس���بب حصول زوجاتهم عليه م���ن جهة حكومية اخرى 
ويرغبون في إلغاء حق الزوجة مقابل حصولهم على البدل الذي 
ارتف���ع الى 150 دينارا فهؤالء مطلوب منهم ملء منوذج التعديل 

طبقا لقرار ديوان اخلدمة املدنية.
٭ املعلمات سواء الالتي يسكن في سكن الوزارة وغيرهن سيتم 

وضع ضوابط لكيفية املراجعة والتسجيل.
٭ املعلمون اجلدد سيوضع لهم بدل السكن تلقائيا.

وأعلنت املصادر عن إيقاف املراجعات التي نصت النشرة على 
انه���ا تبدأ اعتبارا من 1 اجلاري الى ان تقوم الوزارة باالنتهاء من 

الضوابط احملددة ونشرها على موقع الوزارة.
ونعد قراءنا األعزاء بنش���ر هذه الضوابط فور انتهاء الوزارة 

منها. هذا وعد وعهد منا.

استجابة لنداءات وتعليقات ومقترحات قّراء »األنباء«

»التربية« أوقفت شفهيًا مراجعة املعلمني واملعلمات الوافدين 
»املوارد البشرية« للحصول على زيادة بدل السكن إلشعار آخر

صورة ضوئية من النشرة الصادرة عن الوزارة التي تنص على مراجعة املعلمني واملعلمات الوافدين إدارة املوارد البشرية بشأن منح بدل السكن والتي انفردت بنشرها »األنباء« أمس األول 

تو النهار توه

املرحلة االبتدائية أتعس حااًل

ال »طاري« للمرحلة الثانوية

آلية لتنظيم حمل الطلبة املوبايل 

الرابحون نسبيًا إدارات »املتوسطة«
والتربية اخلاصة واملعاهد الدينية

قبيل يومني فقط من انتهاء الدوام الرسمي إلدارات مدارس 
رياض األطفال )اليوم وغدا( اصدرت وكيلة التعليم العام منى 

اللوغاني تعليمات الى مجلس مديري املناطق التعليمية بأن دوام 
ادارات مدارس رياض األطفال تبدأ عند الثامنة وتنتهي عند 

العاشرة صباحا!

ولم تكن إدارات املدارس االبتدائية اسعد حاال – التي ينتهي 
دوامها 16 اجلاري – حيث تضمنت تعليمات وكيلة التعليم العام 

منى اللوغاني ان ينتهي دوامهم – يبدأ الثامنة صباحا – عند 
العاشرة صباحا اعتبارا من 15 اجلاري اي قبل يوم واحد من 

نهاية العام الدراسي.

املرحلة الثانوية لم تتطرق لها وكيلة التعليم العام منى اللوغاني.

طلبت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني من مديري عموم 
املناطق التعليمية وضع آلية لقضية حمل الطلبة املوابيل في 

املدارس.

اعتبارا من 15 اجلاري سيصبح دوام االدارات املدرسية في املتوسطة 
والتربية اخلاصة واملعاهد الدينية من الثامنة وحتى العاشرة صباحا 

وينتهي العام الدراسي 23 من الشهر اجلاري.

»التربية« حددت احلد األقصى لتسوية أوضاع
املدارس ماليًا بعد نهاية دوام العاملني!

علمت »األنباء« ان املوعد اجلديد لنهاية 
دوام ادارات م����دارس رياض االطفال غدا 
اخلميس، واملرحل����ة االبتدائية اخلميس 
الذي يليه املوافق 16 اجلاري واما ادارات 
مدارس »املتوس����طة« والتربية اخلاصة 
واملعاهد الدينية فسيكون 23 من الشهر 
وبالنسبة ملدارس املرحلة الثانوية للتعليم 
العام واملقررات والتربية اخلاصة واملعاهد 

الدينية فسيكون 30 يونيو.
جاء ذلك في نش����رات عممتها وكيلة 
الوزارة متاضر الس����ديراوي امس االول 
املوافق 6 اجلاري، جاءت النشرات موحدة 
في املضمون مختلفة ف����ي املواعيد التي 
حددته����ا الوكيل����ة كحد اقص����ى لتنفيذ 

النشرة.
بالنسبة الدارات مدارس رياض االطفال 
– الذي ينتهي دوامهم غدا – حددت الوكيلة 
السديراوي 7 اجلاري أي امس – كحد اقصى 

لعمل املطلوب بحسب النشرة.
وب����ررت طلبها حتى يتس����نى الدارة 
الشؤون املالية تسوية حساباتها عن العام 
الدراسي 2011/2010 برجاء االلتزام باتخاذ 

اخلطوات التالية:
٭ ارسال ما تبقى من مصروفات الصندوق 
املالي املدرسي عن الفصل الدراسي الثاني 

للع����ام الدراس����ي 2011/2010 في موعد ال 
يتجاوز 2011/6/7 الى الوحدة احملاسبية 

باملنطقة.
٭ ارسال اصل كشف حساب البنك اخلاص 
بالصندوق املالي بعد اخر عملية سحب الى 
الوحدة احملاسبية باملنطقة بعد اعتماده 
من البنك وتوقيع مديرة الروضة بصحة 

الرصيد.
٭ ارسال اصل كشف حساب البنك اخلاص 
باملوارد االخ����رى واعتماده من البنك مع 
التوقيع مبا يفيد عدم سحب اي مبلغ من 
الرصيد الى الوحدة احملاسبية باملنطقة.
٭ ارسال اصل س����ندات القبض واصل 
كشف املوارد عن الفترة الثانية الى الوحدة 

احملاسبية باملنطقة.
االبتدائية ومدارس  وملدارس املرحلة 
التربية اخلاص����ة واملعاهد الدينية حدد 

موعد اقصاه 9 اجلاري.
واما مدارس املرحلة املتوسطة والتربية 
اخلاصة واملعاه����د الدينية فيتم حتديد 

موعد ال يتجاوز 16 يونيو.
وبالنس����بة ملدارس املرحلة الثانوية 
واملق����ررات والتربي����ة اخلاصة واملعاهد 
الدينية فحدد موعد 23 يونيو كحد اقصى 

الرسال املعلومات املطلوبة.

مديرو عموم املناطق تابعوا 
تعليمات الوزير 

محاضر اجتماعات املناطق

احاطت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني مجلس 
مديري عموم املناطق التعليمية بالتعليمات 

والتوجيهات التي طرحها الوزير في اجتماع 
مجلس الوكالء األحد املاضي.

وطلبت منهم تفعيل قضية اخلزائن لطلبة 
املراحل التعليمية املختلفة، االنشطة، الالمركزية، 

املواطنة، تخفيف االعباء االدارية عن املعلمني 
واملعلمات.

ابلغت اللوغاني مديري العموم بأن الوزير طلب 
االطالع على محاضر االجتماعات التي تتم في 

املناطق.
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