تغيير في مخطط الحكومة :بإمكان جميع الراغبين من تﻼميذ الصفوف اﻵول والثاني والثالث حضور
الحصص الدراسية في المدارس

تم ،يوم الجمعة  ، 3 / 20تعديل المرسوم الحكومي السابق ،بحيث يصبح بإمكان جميع تﻼميذ الصفوف
من اﻷول إلى الثالث ،إذا ما اقتضى اﻷمر ،الحصول على الدروس في شكل حصص دراسية في المدارس،
وذلك اعتبارا من يوم اﻹثنين  3 / 23فصاعدا ً.
في ظل الظروف اﻻستثنائية التي تسبب فيها فيروس كورونا ،فقد تم في البداية تحديد الحصص الدراسية
ع.
في المدارس واقتصارها فقط على أبناء العاملين في ال اﻻت ال جة ال ة لل
وحتى بعد هذا التغيير في المرسوم الحكومي ،ليس من الضروري الذهاب الى المدرسة ،بل نشجع حتى
تﻼميذ الصفوف من اﻷول إلى الثالث على طريقة الدراسة عن بعد ،إذا ما ُوج ت إم ان ة ل ل .
س

ال روس في ج ع ال ارس ،ي م اﻹث

 3 / 23م ال اعة ال اسعة ص احا وح ى ال اعة

ال اح ة ه ا .وس عل م ي ال رسة ع ت ت ات ال
ن في ال

ال ﻼم ال

ال راس ة م ي م ال ﻼثاء  3 / 24ف اع ا.

ال رس ة ي اول ن عامه في ال رسة ال ع اد.

يُطلب من أولياء اﻷمور وضع إشارة عبر برنامﺞ فيلما ) (Wilmaتوضح :هل طفلك سيشارك ،خﻼل
فترة قانون الطوارئ في دروس التعلم عن بعد أم في الحصص الدراسية بالمدرسة:
 -1التلميذ مشارك في دروس التعلم عن بعد " " اب م

ح ﻪ ،ال

 :دروس التعلم عن بعد".

 -2التلميذ مريض ،أي ﻻ يشارك في دروس التعليم عن بعد وﻻ في الدروس المدرسية " اب
م

ح ﻪ ،ال

 :مريض".

 -3إذا لم يقم ولي اﻷمر بوضع إشارة

اب م

ح ﻪ ،ف ف ض أن ال فل س

ال

ال راس ة في ال رسة.
إذا تغيرت اختياراتكم ،لسبب وجيه خﻼل قانون الطوارئ ،فالرجاء اﻹتصال بمدير المدرسة.
نحن ماضون في متابعة مخططات الحكومة بهذا الشأن ،وسنضبط توجيهات مدينة فانتا في حالة حدوث
أي تغييرات.
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