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احلويلة :تخفيض رسوم املدارس اخلاصة يحقق التوازن واملصلحة العامة

وزير «التربية» يصدر قرار ًا بإعادة تنظيم رسوم
الدراسة في املدارس اخلاصة العربية والنموذجية
أص��در وزي��ر التربية ووزي���ر التعليم العالي
ال��دك��ت��ور س��ع��ود احل��رب��ي ق����رارا ً ب��إع��ادة تنظيم
ال��رس��وم ال��دراس��ي��ة امل��ق��ررة على ط�لاب امل��دارس
اخلاصة العربية األهلية النموذجية للعام الدراسي
.2020/2019
وق��ال��ت وزارة التربية ف��ي بيان صحفي أمس
األربعاء القرار يشمل املراحل الدراسية من رياض
األط��ف��ال حتى الصف ال 11وذل��ك بإعفائهم من
الرسوم الدراسية املقررة اعتبارا ً من  26فبراير
املاضي.
وأضافت أن القرار نص على استمرار سريان
أحكام امل��ادة الرابعة من القرار ال��وزاري رقم (10

لسنة  )2018على امل��دارس التي يثبت مخالفتها
ألحكام املادة األولى من هذا القرار.
وأوضحت أن القرار يسري اعتبارا ً من تاريخ
صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة
وعلى جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.
من جهة أك��د الوكيل املساعد للتعليم اخلاص
والنوعي في وزارة التربية الدكتور عبداحملسن
احلويلة أن نسبة تخفيض الرسوم الدراسية املقررة
عن العام الدراسي  2021/2020عن الفترة التي
يتلقى فيها الطالب خدمات التعليم عن بعد من شأنها
حتقيق مقتضيات املصلحة العامة.
وق��ال احلويلة في بيان صحفي أم��س :إن نسبة

التخفيض تلك حتقق ال��ت��وازن بني قيمة الرسوم
الدراسية املستحقة على الطالب مع اخلدمات التي
سوف يحصل عليها الطالب عبر وسائل التعليم
ع��ن بعد م��ع م��راع��اة ج��ودة اخل��دم��ات التعليمية
ومخرجات التعليم .وأضاف أن تكلفة تفعيل التعليم
عن بعد في امل��دارس اخلاصة عموما تقل عن تكلفة
التعليم التقليدي في عدة جوانب أهمها انخفاض
كل مصاريف التشغيل الفعلية واملتعلقة مبيزانيات
الهيئتني اإلدارية والتعليمية السيما وسط تخفيض
أع���داد معلمي امل���واد األساسية وق��ي��ام ع��دد كبير
من امل��دارس اخلاصة بإنهاء خدمات املعلمني في
التخصصات غير األساسية (كالتربية البدنية

د .سعود احلربي

د .عبد احملسن احلويلة

والتربية الفنية واملوسيقى وخالفها).
ولفت إل��ى انخفاض تكلفة استهالك الكهرباء
وامل��اء لعدم وجود الطالب في امل��دارس وانخفاض
نسبة تكلفة استهالك املباني املدرسية وموجوداتها
وتكلفة صيانة املبنى امل��درس��ي وملحقاته عن
األحوال االعتيادية.

وب�ّي� أن امل����دارس اخل��اص��ة وبحسب األص��ل
نّ
ال تقدم لطالبها اخل��دم��ات التعليمية فقط وإمن��ا
متتد التزاماتها لتقدمي عدة خدمات أخ��رى تتعلق
باألنشطة الرياضية واالجتماعية والثقافية والتي
س��وف يحرم منها الطالب نتيجة تلقيه خلدمات
تعليمية عبر وسائل التعليم عن بعد فقط.

احلداد :يسهم في كسر مرارة واقع  275امرأة في سورية وفلسطني واليمن

«الرحمة العاملية» تطلق مشروع عرفة «النون الساكنة»
أطلقت جمعية الرحمة العاملية أمس
مشروع ي��وم عرفة وه��و مشروع «النون
الساكنة» وال��ذي يساهم في كسر م��رارة
واق���ع  275ام���رأة ف��ي س��وري��ة وفلسطني
واليمن من خالل دعمها وتدريبها وتقدمي
يد العون لها .وقال مستشار إدارة التسويق
وتنمية امل��وارد د .عدنان احل��داد :جمعية
الرحمة العاملية تؤمن بأن املرأة هي النواة
احلقيقية لألسرة؛ ل��ذا طرحت العديد من
املشروعات التي تخص املرأة ومنها مشروع
«النون الساكنة» .وأش��ار إلى أن املشروع
يدعم املرأة التي تشكل اجلزء األكثر تضررا ً
من احلرب ،حيث تكون هي املعيل مع غياب
رب األس���رة بسبب ال��وف��اة غالباً وأيضاً
مسئولة عن تربية اطفالها األي��ت��ام وهذا
املشروع يعيد األمل حلياتها بحيث يقدم لها
التدريب والتأهيل واملساعدة على مواجهة
وب�ّي� أن امل��ش��روع يخلق
نّ
صعاب احل��ي��اة
فرص عمل للنساء محدودات الدخل ،ويعمل
على حتسني دخل األسر الفقيرة واملعوزة،
مؤكدا ً أن قيمة املشروع تتمثل في اكتساب
النساء املهارات والقدرات الالزمة وتشجيع
مبدأ االعتماد على الذات.
وأضاف :عانت املرأة السورية واليمنية
والفلسطينية تبعات االح��داث في بالدهن
والتي ما زالت مستمرة منذ سنوات ،ودفعت
أثمانًا باهظة فقدًا وتهجيرا ً ونزوحاً وفقرا ً
وعنفاً ،وهو ما جعلها حريصة على العمل
م��ن أج��ل عيش ك��رمي .وأوض���ح احل���داد أن

«مناء» وزعت  10آالف سلة غذائية بالتعاون مع
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية في «املهبولة»

عدنان احلداد

جانب من توزيع السالل الغذائية

امل��رأة في هذه ال��دول الثالث تعيش جتربة
خاصة وتواجه حتديات كبيرة فإلى جانب
الصعاب التقليدية ،تعيش امل��رأة ظروف
قاسية ،وأضاف احلداد أن متكني املرأة لتقوم
ال بال حاجة دائمة
بإعالة نفسها مستقب ً
لإلغاثة واملساعدة تأتي ضمن استراتيجية
جمعية الرحمة العاملية ،مشيرا ً إل��ى أن
مشاريع اجلمعية التي تهتم باملرأة مشاريع
حضارية فريدة من نوعها .وأضاف :أفردت
جمعية الرحمة العاملية ،في إطار التمكني
االقتصادي للمرأة الالجئة والنازحة في
ك��ل م��ن اليمن وس��وري��ا وفلسطني ،ع��ددا ً
م��ن املشاريع امل���درّة للدخل التي مولتها
لتمكني الالجئني لإلسهام في تنمية وتطوير

وزع��ت من��اء للزكاة والتنمية املجتمعية
بجمعية اإلص�لاح االجتماعي بالتعاون مع
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية  10آالف
سلة غذائية على العمالة املتضررة من تداعيات
وب��اء «ك��ورون��ا» ف��ي منطقة املهبولة .وق��ال
املدير العام في مناء للزكاة والتنمية املجتمعية
سعد م��رزوق العتيبي أن مناء تواصل توزيع
السالل الغذائية على العمالة املتضررة انطالقا ً
من دوره��ا اإلنساني ومسؤوليتها املجتمعية
في تخفيف معاناة الفئات املتضررة من األسر
املتعففة واألفراد نتيجة االجراءات االحترازية
التي اتخذتها البالد .وأضاف :حرصنا منذ بداية
األزمة على تقدمي كافة أنواع الدعم للمتضررين
من األسر احملتاجة ،واجلاليات ،والعمال ،وقد

مشروع «النون الساكنة»

قدراتهم ،وتوفير فرص عمل لهم في العديد
من املجاالت ،ودعم أو تنفيذ مشاريع نوعية
مبتكرة ذات طبيعة مستدامة لصاحلهم
بالنظر إلى طول أمد األزم��ة التي تتعرض

لها ب�لاده��م ،وتنمية وص��ق��ل مهاراتهم،
ومتويل وتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية
لصاحلهم ،وضمان مصدر دخل مستمر لهم
يساعدهم على إعالة أسرهم.

تنوع هذا الدعم ما بني مساعدات مالية ،وسالل
غذائية ووقائية ،ووج��ب��ات ساخنة .وأثنى
على الشراكة االستراتيجية بني مناء للزكاة
والتنمية املجتمعية وجمعية السالم لألعمال
اإلنسانية في توزيع السالت الغذائية للتخفيف
م��ن م��ع��ان��اة األس���ر وال��ع��م��ال��ة امل��ت��ض��ررة من
فيروس كورونا .وأوضح العتيبي أن الشراكة
االستراتيجية ب�ين امل��ؤس��س��ات أصبحت من
أهم األعمدة التي يرتكز عليها العمل اإلنساني
واخليري ،فلم يعد بإمكان املؤسسات اخليرية
أن تعيش في معزل عن بعضها البعض مشيرا ً
إلى أن الشراكة املجتمعية من قيم مناء أرستها
في عملها وذلك بهدف التكامل مع املؤسسات
اخليرية األخرى.

