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حضرة األهلين في مدارس الحكمة الكرام،
بعد التحيّة،
بإيمان راسخ نعلنها مقاومة تربويّة في مواجهة الجهل ّالذي يتعرّ ض له مجتمعنا.
ّ
وألننا نؤمن بثروة لبنان المستدامة ،طاقة شبابه المبدع،
وألن التاريخ يشهد ّ
ّ
ّ
شكلت رك ًنا صلبً ا لقيام بلدان
أن أشدّ األزمات ّالتي عصفت بالمجتمعات
محصنة بوجه األزمات والجهل وقوى الظالم،
ّ
متقدّ مة ومزدهرة
ّ
وألننا أبناء القيامة نعيش بأسرار الرجاء واالمل…
قرّ رنا فتح المدارس.
ّ
األعزاء،
أيّها األولياء
ّ
ّ
المتخذة في مدارسنا لالنطالق بالعام الدراسي ٢٠٢٢- ٢٠٢١
يهمنا أن نعلمكم بالتدابير االستثنائيّة
ّ
ّ
ً
وأيضا الظروف
جميعا،
ً
والتي تأخذ بعين االعتبار األوضاع االستثنائيّة والدقيقة التي نواجهها
ّ
المتعلقة بجائحة كورونا التي ّ
كل التداير الوقائيّة من أجل عودةٍ آمنة
الصحّ يّة
اتخذنا بشأنها ّ
لتالمذتنا.
أوّ ً
األساسي
ال :تبدأ الدروس في السادس عشر من أيلول  ٢٠٢١لصفوف الشهادات الرسميّة
ّ
كل مدرسة ابتداءً من ٢١
ّ
التاسع
والثانوي الثالث على أن تستكمل لبقيّة الصفوف حسب برنامج ّ
أيلول  ،٢٠٢١باستثناء مدرسة الحكمة األشرفيّة التي ستبدأ الدروس فيها ابتداءً من  ٢١أيلول .٢٠٢١
العادي أيّام
الدراسي
حضوري على أساس ثالثة أيّام في األسبوع حسب الدوام
ّ
ثانيً ا :التعليم
ّ
ّ
اإلثنين والثالثاء والخميس ،من دون أن يكون هناك ّ
تعلم عن بعد خالل األيّام الباقية بسبب
انقطاع التيّار الكهربائي ،ويستمرّ العمل بهذا التدبير االستثنائي ّ
حتى منتصف تشرين األوّ ل حيث
ومما يساعد ً
ً
ّ
أيضا التالمذة على االندماج تدريجيً ا بعد
وفقا للظروف.
سيصار إلى زيادة عدد األيّام
سنتين من فترة الغياب الحضوري عن المدرسة.
ً
ّ
تؤمن
ثالثا :بناءً على وعد وزير التربية بتأمين المحروقات للمدارس بأسعار مقبولة ،سوف
مدارسنا نقل التالميذ باألسعار ّالتي تغطي تكاليف هذه العمليّة ال غير ،مع اإلشارة إلى ّ
أن هذا
القرار يبقى قاب ً
ال للتعديل بحسب المستجدّ ات في هذا الموضوع.
رابعا :يعود إليكم تأمين القرطاسيّة الالزمة ألوالدكم بالطريقة ّالتي ترونها مناسبة ،باستثناء
ً
صفوف الروضة حيث ستقوم المدرسة بتأمينها ضما ًنا لحسن سير العمل.
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الزي المدرسي من دون أن يكون ذلك إلزام ًّيا على أن تراعى في هذه الحالة
ّ
خامسا :يفضل ارتداء
ً
الزي المدرسي إلزام ًّيا
ّ
معايير االنضباط .وتستثنى من هذا القرار صفوف الروضة حيث يبقى
ألسباب تربويّة وصحّ يّة.
سادسا :نظرً ا للظروف االستثنائيّة ،تبقى عمليّة التسجيل وإعادة التسجيل مستمرّ ة ّ
حتى آخر
ً
أيلول .٢٠٢١
سابعا :في مواجهة هذا الواقع الضاغط نجد أنفسنا مرغمين على القيام بلفتة ولو بسيطة تجاه
ً
ّ
ّ
ليتمكنوا من االستمرار في أداء رسالتهم .على أن تقابلها ر ّبما زيادة نسبيّة على
المعلمين
اإلطالع على نسبة
ّ
جميعا .ويمكنكم
ً
األقساط آخذين بعين اإلعتبار الظروف الدقيقة ّالتي نجتازها
كل في مدرسته.
هذه الزيادة ٌ
كل تلميذ ّ
ثام ًناّ :
حقه في العلم ،واستكما ً
ّ
ال للنهج
ّ
الهم األوّ ل في
ألن
مؤسساتنا يكمن في أن ينال ّ
ّ
ّ
ً
المتبع منذ عامين والقاضي بأ ّ
طالب للعلم ،تبقى أبواب
أي
عائقا أمام ّ
المدرسي
يشكل القسط
ال
ّ
ٍ
كل مدرسة مفتوحة أمام أولياء األمور ،للعمل سو ًّيا على إيجاد السبل
المكاتب االجتماعيّة في ّ
ّ
ومتطلبات
المناسبة ّالتي تراعي األوضاع االقتصاديّة الصعبة ّالتي يواجهها األهلون من جهة،
استمرار المدرسة في رسالتها التربويّة من جهةٍ أخرى( .من المستحسن التواصل مع المكتب
االجتماعي في المدرسة قبل  ٢٩تشرين األوّ ل .)٢٠٢١
ً
ختاما ،ومع أملنا بغدٍ أفضل ،يبقى تضامننا الوسيلة الوحيدة لتجاوز هذه األزمة ،سائلين هللا أن
ّ
يخلصنا ويرحم وطننا.
مجلس رؤساء مدارس الحكمة
بيروت في  5أيلول ٢٠٢١
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