Etablissement d’enseignement

مؤسسة جون دو الفونتين للتعليم
المدرسي الخصوصي  -سال الجديدة

Privé Jean de la Fontaine Sala Al Jadida

اعالن
إلى السيدات و السادة أمهات و اباء و أولياء أمور تالميذ مؤسسة جون دو الفونتين في شأن التدابير
و اإلجراءات الرامية إلى الحد من فيروس كورونا "كوفيد  "19وتنفيذا للبالغ الوزاري المنشور يوم  13مارس
 2020و الذي أعلنت من خالله وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني للتعليم العالي و البحث العلمي توقيف
الدراسة ابتداء من يوم االثنين  16مارس  ،2020تعلن إدارة مؤسسة جون دو الفونتين أن مجلسها اإلداري عقد
اجتماع من أجل النظر في كيفية التنزيل السليم للقرار الوزاري المذكور.
هذا ،وتود إدارة جون دو الفونتين ان تشارك وتتقاسم مع السيدات و السادة امهات و اباء و أولياء أمور التالميذ
القرارات الصادرة عن اجتماع مجلسها اإلداري:
 توقيف الدراسة بالسلك التعليمي األولي و االبتدائي ابتداء من يوم االثنين  16مارس  2020حتى اشعار
اخر.
 اشراك جميع السادة األساتذة و المربيات في جميع التدابير التي يتم اتخاذها من اجل ضمان استمرارية
العملية التعليمية و التربوية عن طريق كل ما يمكن توفيره من موارد رقمية وحقائب بيداغوجية الزمة
لتوفير التعليم وال تكوين عن بعد بغية تمكين المتعلم من مواصلة التحصيل الدراسي  ،حسب التقسيم و
االستراتيجيات المعتمدة التالية وذلك ابتداء من يوم األربعاء  18مارس .2020

 بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي :
اعتماد الموقع االلكتروني لمؤسسة جون دو الفونتين من أجل الولوج إلى فضاء الدروس عبر » « cours

http://www.ecole-lafontaine.com/
 توفير مفاتيح .USB
 دروس ورقية يمكن سحبها من مقر المؤسسة.
 التواصل عبر تطبيق الواتساب بإحداث "مجموعة تالميذ جون دو الفونتين" « Groupe les élèves
» Jean de la Fontaine

 المستويات الغير اإلشهادية من المستوى األول ابتدائي إلى الخامس ابتدائي اعتماد موقع
المؤسسة :

http://www.ecole-lafontaine.com/
أو عبر المواقع الرسمية التي تشرف عليها وزارة التربية الوطنية:
 موقع Telmid TICE :
: http://soutiensco.men.gov.ma/
 موقع الموارد الرقمية :
www.taalimtice.ma
 موقع قناة الرابعة:
http://www.snrtlive.ma/athaqafia

التعليم األولي :اعتماد الموقع االلكتروني للمؤسسة من أجل الولوج إلى فضاء الدروس عن بعد
» « cours

http://www.ecole-lafontaine.com/
 توفير مفاتيح .USB
 دروس ورقية أو العدة المدرسية يمكن سحبها من مقر المؤسسة .
و الجدير بالذكر أن نجاح هذه االستراتيجيات رهين بمدى انخراط السيدات و السادة امهات و اباء و اولياء
أمور التالميذ .
وتجدد مؤسسة جون دو الفونتين من خالل كافة أطقمها التربوية و التقنية و اإلدارية التزامها بان تظل
رهن اشارتكم لجميع االستفسارات و المالحظات حسب التوقيت الرسمي للمؤسسة.

