
 

 
  

 

 

 

 2021( لعام 27تعميم رقم )

 يف شأن 

 2022-2021إجراءات العودة للمدارس ألبناء موظفي احلكومة للعام الدراسي 

 

 احملرتمني                                             كافة اجلهات احلكومية                                                    إىل 

 حتية طيبة وبعد،،،

تهديكم دائرة  املوارد البشرررية يطيا اليايات  ويقرردم األمنيات بدوام اليودم وال،ررداد، حتويواا لاالداا اجسرررتاتي ية   

لدائرة املوارد البشرررررررية وعرقرررررراا يلت رفس م،رررررريويات ال،ررررررعادة وجودة احلياة يف اايمس وبي ة العم  وتع ي  الع قات     

يف شأن  نظام العم    2020( لعام 43يعميم رقم )عام الدراسي اجلديد، واسيناداا لل  اججيمايية وتوطيدالا، ونظراا لورب ال

 ين بعد، ي،رنا إعاطيكم باليالي:

 19كوفيد عرتازية املرتبطة بلعم  ين بعد يف ظ  اإلجراءات اإل: ايوجا

بناًء  2022-2021عرتازية للعودة للمدارس للعام الدراسررررررررررررري جراءات اإلنظام العم  ين بعد فيما ييعلق باإل يطبق .1

 يلت اجلدول اليالي:

 املعيمد اجلدول الدراسرري وفق املدرسررة حتددالا اليت بعد ين اليعليم بأيام فوط ييام العم  ين بعد تناصررر جيا ين .2

 . منها

املوافوات للاصررول يلت فرا العم  ين بعد املوكورة يي ل ليودير جهة العم  وميطلبات كفاءة  ختضررس عيس  .3

الينظيم واسرررريمرارية األيمال و ا ج ت  بيوديم يفضرررر  امدمات للميعاملني واااز األالداا احلكومية يلت 

 يكم  وجه.

 املرعلة
 

 1علوة / رياض األطفال 3/ علوة  2علوة 

 يم  من املور  اخيياري يم  من املور 
نظام 

 يم  من املور  الدراسة
 يم  ين بعد يف عالة اليعليم ين بعد / الوكي 

 يم  من املور يف عالة اليعليم الواقعي املدرسي 
 جباريإ

 26/08/2021   الياريخ:

 1017      الرقم:  



 

 
  

 

وجود طاقة اسييعابية  إفادة تثبت يدم  توجديطفال يف احلضانة ما مل  العم  ين بعد للموظفات ممن لديهن إلغاء .4

 . يلت األق   عضانات 3إمكانية ت، ي  الطف  يف ويدم يف احلضانة 

املوظفررة للعمرر  ين بعررد ألعراض تعليم األبنرراء يف احلرراجت اليت ج ينطبق فيهررا العمرر  ين بعررد إىل  جيوز حتويرر   .5

 ويكون اليعويض ع،ا ن،بة العم  الفعلية خ ل الول الفرتة.نظام العم  اجل ئي املفيوح، 

 ييم إيادة النظر يف الول اليوجهات يف ضوء امليغريات وامل،ي دات اليت  تصدر من وزارة الرتبية واليعليم. .6

 

 اسي وان العام الدراسي: ثانياا

 

 )اسي وان العام الدراسي )احللوة األوىل فما فوم 

و انصررراا مبكر  يف اليوم الدراسرري األول من العام الدراسرري اجلديد ع،ررا اجلدول    جيوز منح إذن تأخري قررباعي ي .1

 املعيمد من وزارة الرتبية واليعليم )اليعليم الواقعي املدرسي( جقطااب يبنائه من وإىل املدرسة يو املن ل.

 راسي األول.سايات يف اليوم الد 3ج ت يد مدة إذن اليأخري الصباعي يو اجنصراا املبكر ين إعالي  .2

 يرايت اخي ا ييام بداية الدراسة ع،ا املنهج احملدد للمدرسة من اجلهات املخيصة. .3

 متنح يذونات اليأخري واجنصراا املبكر وفواا لانظمة املعمول بها يف اجلهة و وافوة املدير املباشر. .4

 بني سايات اسي وان العام الدراسي وسايات اجسي وان الشخصية. ج جيوز اجلمس .5

 

 )اسي وان العام الدراسي )رياض األطفال 

سررربوأل األول من العام الدراسررري اجلديد ع،رررا اجلدول املعيمد من وزارة الرتبية واليعليم    جيوز منح املوظف يف األ .1

 جقطااب يبنائه من وإىل املدرسة يو املن ل.)اليعليم الواقعي املدرسي( إذن تأخري قباعي يو انصراا مبكر 

 سايات يف اليوم الواعد. 3ج ت يد مدة إذن اليأخري الصباعي يو اجنصراا املبكر ين إعالي  .2

 للروضة من اجلهات املخيصة.داية الدراسة ع،ا املنهج احملدد يرايت اخي ا ييام ب .3

 ملعمول بها يف اجلهة و وافوة املدير املباشر.متنح يذونات اليأخري واجنصراا املبكر وفواا لانظمة ا .4

 ج جيوز اجلمس  بني سايات اسي وان العام الدراسي وسايات اجسي وان الشخصية. .5

 شاكرين لكم ع،ن تعاونكم معنا،،

 اجعرتام ،،الياية و وتفضلوا بوبول وافر

 دائرة املوارد البشرية 

 


