
 
 

 املديرية امللكفة بتدبري جمال التواصل    

  687255 0537الفاكس:   52 72 68 37 05  : ابب الرواح ـ  الرابط  ـ  الهاتف   ـ املقر املركزي للوزارة  
 

 

 

 

خباري   بالغ ا 

2020غشت    22السبت    

 

ار مقاربة استباقية،  إط في و( 19تفشي "وباء كورونا" )كوفيد التدابير االحترازية الرامية إلى الحد من في سياق 

التربية الوطنية والتكوين المه  بلورت الموسم  لتدبير    متكامل   مخططا ني والتعليم العالي والبحث العلمي  وزارة 

 الوبائية ببلدنا.  لحالةا تطور وفق   ، يتم تنزيله 2020 – 2021الدراسي 

وفي    في عدد الحاالت اإليجابية  ارتفاع كبيروالتي تتسم ب   ،الوبائية المقلقة التي تعيشها بلدنا حاليا  لوضعيةونظرا ل 

التربية   التلميذتنهي الوزارة إلى علم كافة    ،عدد األشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات   ونساء ورجال 

-  2021الموسم الدراسي    بداية  فيكصيغة تربوية  اعتماد "التعليم عن بعد"  أنها قررت  ،  واألسر  والتكوين

العمومية  المؤسسات التعليميةكافة بلجميع األسالك والمستويات بالنسبة  شتنبر 7في والذي سينطلق  2020

ء الذين سيعبر أوليا للمتعلمين  بالنسبة    "تعليم حضوري"مع توفير    ،ومدارس البعثات األجنبية  والخصوصية

عن هذا ذلك من التعبير  آلية تمكن األسر الراغبة في  يتم وضع  ، على أن  هذه الصيغةعن اختيار  ،  أمورهم

 االختيار. 

  بتوفير الظروف الملئمة الوزارة ستقوم  التلميذ واألطر التربوية واإلدارية، وسلمة هؤالء صحة  حفاظا على و
خلل من  وضعتها    صارم  بروتوكول صحيتطبيق    وذلك  التي  واالحترازية  الوقائية  التدابير  احترام  يراعي 

فما فوق وغسل وتطهير    انطلقا من السنة الخامسة ابتدائي  لزامية وضع الكمامات إ والسيما  السلطات الصحية  
تقليص عدد التلميذ داخل األقسام الدراسية  من خلل  التباعد الجسدي    مسافة   احترام كذا  واليدين بشكل منتظم  

 مستمر لمختلف مرافق المؤسسات التعليمية. التعقيم الو
 

  الوضعية الوبائية   ، وفق تطور2020-2021سم الدراسي  يمكن في أي محطة من المووتجدر اإلشارة إلى أنه  
على المستوى المحلي أو اإلقليمي    ة المعتمد  تكييف الصيغة التربوية والتغيرات التي قد تطرأ عليها مستقبل،    ببلدنا 

 . السلطات المحلية والصحيةمع أو الجهوي بتنسيق 
 

وأمهاتهم وآبائهم وكذا عموم    لمينالمتعو  عليميةاألسرة التطالع  إعلى    في األيام القليلة القادمةوستعمل الوزارة  
في ظل هذه    2020-2021الموسم الدراسي  العمليات المتعلقة بتدبير  تفاصيل  على    المواطنات والمواطنين
 الوضعية االستثنائية.

 
تأجيله إلى وقت قرر  فقد تواعتبارا لما سبق،  وحد للسنة أولى بكالوريا،  أما بخصوص االمتحان الجهوي الم

 الحق.
 

االنخراط    المجتمع إلىجتماعيين وجميع فعاليات  كما تدعو الوزارة األطر التربوية واإلدارية واألسر والشركاء اال 

بشكل فعال في جميع اإلجراءات التي سيتم اتخاذها وذلك من أجل إنجاح تنزيلها وضمان حق كافة المتعلمين في  

 التحصيل الدراسي.  


