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السلطان لـ «األنباء»: افتتاح ٥ مدارس جديدة في الوفرة خالل الفصل األول
عبدالعزيز الفضلي

اقتربت وزارة التربية من 
استكمال اســتعداداتها للعام 
الدراســي اجلديد بشكل كلي 
الســتقبال الطلبــة مبختلف 
التعليميــة اعتبارا  املراحــل 
من االحد املقبل، حيث واصل 
قياديوها تفقد املدارس لالطالع 
واالطمئنان علــى جهوزيتها 
ومنها املدارس اجلديدة مبنطقة 
الوفرة السكنية والتي يتواجد 
بها يوميا عدد مــن القيادات 

ملتابعة سير العمل فيها خاصة وكيل الوزارة 
د.علــي اليعقــوب الــذي يعمل علــى متابعة 
إعداد املدارس والتأكد من جاهزيتها بالتعاون 
والتنسيق مع القطاعات املختصة في الوزارة، 
وقــد مت خالل اليومني املاضيني دخول االثاث 
للمــدارس لتكــون جاهزة الســتقبال الطلبة 
والهيئات التعليميــة واالدارية خالل الفصل 

االول من العام الدراسي اجلديد.
«األنباء» قامت بجولة على مدارس الوفرة، 
حيث شــاهدت عن قرب تلــك التجهيزات في 
املدارس الـ ٥ اجلديــدة وهي روضة الطموح 
قطعة ٤، ومدرســة د.عبدالرحمــن العوضي 
االبتدائية للبنني ذات معلمات قطعة ١، ومدرسة 
نصرة علي النقي االبتدائية للبنات قطعة ٤، 
ومدرسة موضي ســلطان العيسى املشتركة 
«متوسط وثانوي» للبنات قطعة ٨ ومدرسة 
عبدالعزيز مســلم الزامل املشتركة «متوسط 

وثانوي» للبنني قطعة ١.
وفــي هــذا الســياق، قــال وكيــل التعليم 

العــام اســامة الســلطان في 
تصريــح خــاص لـ«األنباء»: 
ان االســتعدادات تسير على 
ما يرام للعام الدراسي اجلديد 
والذي سينطلق االحد املقبل، 
مشيرا الى انه سيتم افتتاح ٥ 
مدارس جديدة خالل الفصل 
االول من العام الدراسي اجلديد 

في منطقة الوفرة السكنية.
انــه  الســلطان  واضــاف 
مت جتهيز الهيئة االشــرافية 
واالداريـــــة والتعليميـــــة 
للمــدارس، وجار اآلن تأثيث 
املباني املدرسية وتزويدها ايضا باملستلزمات 
املطلوبة، مشــيرا الى اننا نهدف من ذلك الى 
التسهيل على الطلبة وأولياء االمور في املنطقة.
وأعرب السلطان عن بالغ شكره وتقديره 
الى وزير التربية د.علي املضف والوكيل د.علي 
اليعقوب وقطاعات الوزارة املختلفة واملناطق 
التعليمية على اجلهود املكثفة التي تبذل لتجهيز 
واعداد املدارس، متمنيا التوفيق البنائنا الطلبة 
فــي عامهم الدراســي اجلديد. وخــالل جولة 
«األنباء» الحظنا وجود األثاث اجلديد والذي 
يتم توزيعه ســواء على الفصول أو اإلدارات 
واملكاتب، وكذلك تنظيــف الفصول واملمرات 
والساحات وانتهاء أعمال الصيانة بشكل كلي 
تقريبا استعدادا الستقبال الطلبة، كما لوحظ 
تواجد اإلدارات املدرسية واملعلمني واملعلمات 
والرغبة الكبيرة في أن يكون استقبال الطلبة 
بشكل مميز من حيث توزيعهم على الفصول 
وفق مجموعات ووضع اللوحات اإلرشــادية 
والعالمات األرضية حفاظا على سالمة اجلميع.

«التربية» تقترب من استكمال استعداداتها للعام الدراسي اجلديد و«األنباء» جالت على مدارس الوفرة واطلعت على جاهزيتها

أسامة السلطان

جتهيز األثاث املدرسيتنظيف وصيانة الساحات املدرسية مع املظالت مدرسة نصرة علي النقي مستعدة الستقبال الطالبات

اليعقوب: حملة «تعليم آمن» للتوعية بأهمية االلتزام بالتعليمات الصحية
عبدالعزيز الفضلي

انطلقت أمس حملة وزارة 
 Safe «التربيــة «تعليــم آمن
Education بالتعاون والتنسيق 
مع وزارات اإلعالم والداخلية 
والصحة، ومبشاركة جهات 
ومؤسســات عدة وتستمر 
على مدار العام وفق إجراءات 
واشتراطات صحية صارمة.

وقال وكيل وزارة التربية 
اليعقوب في تصريح  د.علي 
صحافــي: إن حملــة تعليم 
آمن تهدف إلى توعية الطالب 
أمورهم  والطالبــات وأولياء 
بأهمية االلتزام بتعليمات وزارة 
الصحة وتطبيق االشتراطات 
إلى جانب تعاونهم  الصحية، 
مع اإلدارات املدرسية في تنفيذ 
اإلجراءات االحترازية لتحقيق 
األمان والســالمة والوقاية 

املجتمعية.
وأكد د.اليعقوب أن احلملة 

للــوزارات واجلهات  الكبير 
املشاركة في احلملة والتعاون 
الرســائل  البناء في إيصال 
التوعويــة للجمهور، متمنيا 
للجميع في حتقيق  التوفيق 

األهداف املنشودة.
كما تهدف احلملة إلى تأكيد 
الطلبة وأولياء األمور  التزام 
والهيئــة اإلدارية والتعليمية 
االشــتراطات  بتطبيــق 

بالتنسيق مع وزارة  الالزمة 
التربية التي تتابع تنفيذ هذه 
التعليمات لتوفير مناخ تربوي 
بينما  الطلبة،  صحي حلماية 
تتولى وزارة الداخلية تسخير 
جهودها لتحقيق أعلى معدالت 
األمان واالنســيابية حلركة 
املــرور خاصة فــي محيط 
املدارس لضمان وصول الطلبة 
إلى فصولهم الدراسية بأمان 
امليدانية  كما تعمل قطاعاتها 
على بســط االمــن واألمان 
والقضاء علــى االختناقات 
املرورية والتصدي ألي ظواهر 
سلبية. بدورها، بلورت وزارة 
التوعوية  الرســائل  اإلعالم 
والتثقيفية واإلرشــادية في 
منظومــة شــاملة مبتكرة 
انطلقت بالتنسيق مع النوافذ 
املختلفة لضمان  اإلعالميــة 
الرســالة اإلعالمية  وصول 
حلملة «تعليــم آمن» جلميع 

الشرائح املستهدفة.

االحترازيــة  واإلجــراءات 
والصحية منــذ اخلروج من 
املنزل مرورا بجميع مرافق 
املدرسة، إذ تعمل وزارة التربية 
بالتعاون مع الوزارات املعنية 
على ترسيخ كل السبل لضمان 
سير العملية التعليمية بأمان، 
إضافة إلى ترســيخ منظومة 
للوقاية عبر تعزيز  شــاملة 
الوعــي واملعرفــة والثقافة 
لدى الفئات املســتهدفة عبر 
رســائل إعالميــة تبث على 
نوافذ ومنصات اإلعالم املرئي 
واملقروء واملسموع ومواقع 
الســينما  التواصــل ودور 
العــرض داخل  وشاشــات 
املجمعــات ومحطات الوقود 
وعلى الطــرق للوصول إلى 
أكبر شريحة مستهدفة لتحقيق 

الوقاية الشاملة.
وانطلقت احلملة بحزمة 
إجراءات مشتركة تبدأ بتحديد 
وزارة الصحة االشــتراطات 

«التربية» دشنتها بالتعاون والتنسيق مع وزارات اإلعالم والداخلية والصحة لتوعية الطلبة وأولياء األمور

شعار احلملةد. علي اليعقوب

تأتي في إطار حرص وزارة 
الطلبة  التربية على ســالمة 
والعاملني في اإلدارة املدرسية 
آمال في  التعليمية  والهيئــة 
تطبيــق تعليم آمن، وحتقيق 
إلى  التعليمية،  العملية  جناح 
جانب تنفيذ توصيات مجلس 
الوزراء بشأن التعامل مع وباء 

كورونا.
وثمــن د.اليعقوب الدور 

جتهيـز الهيئـة اإلشـرافية واإلداريـة والتعليميـة ودخـول األثـاث للمـدارس اجلديـدة فـي «الوفـرة» وجتهيزهـا باملسـتلزمات املطلوبـة

تطعيم الطلبة «البدون» السبت في أرض املعارض
عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت وزارة التربيــة ممثلة في 
اإلدارة العامــة للتعليــم اخلاص عن 
حتديد يوم السبت املوافق ٢٠٢١/١٠/٢ 
موعدا للتطعيم ضد ڤيروس كورونا 
«كوفيد-١٩» للطالب والطالبات من فئة 
املقيمني بصورة غير قانونية، وذلك 
اعتبارا من الســاعة العاشرة صباحا 
حتى الساعة اخلامسة مساء في مركز 

الكويت للتطعيم بأرض املعارض في 
منطقة مشرف قاعة رقم (٦) على النحو 
التالــي:  من الســاعة ١٠ صباحا حتى 
الساعة ٢ مساء للطلبة من عمر ١٢ سنة 
حتى الطالب املقيدين بالصف التاسع.
 من الســاعة ٢ مساء حتى الساعة 
٥ مســاء للطلبــة املقيدين في الصف 
العاشر حتى نهاية املرحلة الثانوية.
 ونوهت الوزارة بضرورة إحضار 
الطلبــة ما يثبــت هوياتهم من خالل 

بطاقة املراجعة األمنية أو شهادة امليالد 
أو أي إثبات آخر، مع ضرورة تزويد 
وزارة الصحــة حينهــا برقــم تلفون 
الطالب/ ولي األمر للتواصل وإرسال 
مواعيد اجلرعة الثانية.  وتقدمت اإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص بخالص الشكر 
ووافر التقدير لوزارة الصحة على ما 
تقدمه من جهود متواصلة وتنســيق 
مستمر مع وزارة التربية لضمان سالمة 

أبنائنا الطلبة.

«التربية» تفتتح ركنًا للعودة للمدارس في «األڤنيوز»

عبدالعزيز الفضلي

أكدت منســقة مهرجان 
العــودة إلــى املــدارس في 
ركن وزارة التربية مبجمع 
الفنية  األڤنيــوز املوجهــة 
العامة للعلوم منى األنصاري 
أن الوزارة ال تألو جهدا في 
سبيل طمأنة أولياء األمور 
وضمــان ســالمة أبنائهــم 
الطالب خالل انطالق العام 

الدراسي األسبوع املقبل.
وقالــت األنصــاري إن 
ركــن وزارة التربيــة املقام 
في مجمــع األڤنيــوز الذي 
افتتح أمس ويستمر حتى 
اليــوم يهــدف إلــى طمأنة 
الطلبة وأولياء األمور بعودة 
حميــدة وحتقيــق تعليــم 
آمن، فــوزارة التربية لديها 
اجلاهزية الكافية الستقبال 
ابنائهــا املتعلمــني الذين ال 
يقــل عددهم عــن ٦٠٠ ألف 
طالب وطالبة في مدارسهم 
فــي قطاعي التعليــم العام 

والنفســية بالتعــاون مــع 
إدارة نظم املعلومات، فيمكن 
ألولياء األمور االطالع على 
املعلومات كافة عبر املوقع 
اإللكتروني لوزارة التربية.
األنصــاري:  وتابعــت 
الطــالب  أبناءنــا  نطمئــن 
وأولياء أمورهم بأن احلصة 
الدراســية ومدة ٦٠ دقيقة 
لــن تقتصر علــى اجلانب 
التعليمــي وإمنا ستشــمل 

تهيئــة الطالب للعودة إلى 
مفهــوم  إلدراج  الدراســة 
الطــالب  لــدى  التعافــي 
وطمأنتهم وإدخال الشغف 

وحب التعليم لديهم.
وذكرت األنصاري أن ركن 
وزارة التربية يرحب بالرد 
على اســئلة واستفسارات 
العــودة  اجلمهــور حــول 
اآلمنــة للمدارس، وذلك من 
الساعة ١٠ صباحا حتى ١٠ 
من مســاء اخلميس ٣٠ من 
اجلاري واليــوم اجلمعة ١ 
اكتوبر، وذلك بتواجد عدد 
الباحثــني االجتماعيني  من 
والنفســيني إلى جانب عدد 

من املوجهني.
وعبــرت االنصــاري عن 
العميــق جلميــع  شــكرها 
القطاعات واجلهات املشاركة 
في إجناح ركن وزارة التربية 
وكذلك حتقيق التعليم اآلمن 
لضمان سالمة الطالب خالل 
العام الدراسي اجلديد، متمنية 

التوفيق والنجاح للجميع.

األنصاري: طمأنة الطلبة وأولياء األمور بعودة حميدة وحتقيق تعليم آمن

جناح وزارة التربية في «األڤنيوز»

استعداداً للعودة للمدرسةركن وزارة التربية يستقبل جميع االستفسارات حول العودة للدراسة

والتعليــم اخلــاص، خالل 
األسبوع املقبل، الفتة إلى أنه 
سيتم تطبيق االشتراطات 
املطلوبة بالتنسيق والتعاون 

مع وزارة الصحة.
وأضافــت: مت تدريــب 
املعلمــني وكذلك املتعلمون 
وأوليــاء أمورهم من خالل 
منصــة دربنــي، إلى جانب 
منصة استشير التي قدمتها 
إدارة اخلدمات االجتماعية 

ملشاهدة الڤيديو


