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العلمي والبحث  العالي  والتعليم  المهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  الدراسة   تعلن  أن 

كما تم اإلعالن عنه سابقا بجميع المؤسسات    2021ستنطلق بصفة فعلية يوم الجمعة فاتح أكتوبر  

ومراكز   والجامعية  وكذا التعليمية  والخصوصي،  العمومي  للقطاعين  بالنسبة  المهني  التكوين 

وذلك  األجنبية،  البعثات  األسالك  وفق   مدارس  لجميع  بالنسبة  الحضوري"  "التعليم  نمط 

أسرهم    بالنسبة للمتعلمين الذين ترغب  مع اتاحة إمكانية االستفادة من التعليم "عن بعد"  ،والمستويات

 في ذلك.  

بشكل عام وعملية    للحملة الوطنية للتلقيح  السير اإليجابي أخذا بعين االعتبار  القرارويأتي هذا  

على  سنة فما فوق    18  من الفئة العمرية   والشباب  سنة  17-12الفئة العمرية    المتعلمين من تلقيح  

 . تحسن الوضعية الوبائية ببالدنا في األسابيع األخيرة، فضال عن وجه الخصوص

  علمين واألطر التربوية واإلداريةآمن لجميع المتعلمات والمت دخول دراسي  ولضمان، إلى ذلك 

  تحيين البروتوكولبتنسيق مع وزارة الصحة على    الوزارة  عملت  ، فقدوحرصا على سالمتهم الصحية

العمومية   والجامعية ومراكز التكوين المهني  سيتم اعتماده بجميع المؤسسات التعليميةالصحي الذي  

يه عبر البوابات الرسمية للوزارة، عليمكن االطالع الذي و  وصية ومدارس البعثات االجنبيةوالخص

  " 19للوقاية من وباء "كوفيد  المعمول بها    حترازيةااللتزام بالتدابير اال   على ضرورة مع التأكيد  

الت وتفادي  الكمامات  ارتداء  إلى  وخاصة  إضافة  الجسدية،  النظافة  على  والحرص  تهوية  صافح 

 الفضاءات. 

وفي هذا اإلطار، تدعو الوزارة المتعلمات والمتعلمين واألسر إلى مواصلة االنخراط بكثافة في  

على مستوى جميع مراكز التلقيح  ،  انطالق الدراسةإلى ما بعد  مستمرة  ستظل  عملية التلقيح التي  

الجرعة األولى من أجل تلقي  سواء    وكذا من خالل الوحدات الطبية المتنقلة المخصصة لهذا الغرض

 أو الثانية. 

 

كافة األطر التربوية واإلدارية  ب  مع اإلشادة  عبارات الشكروبهذه المناسبة، تتقدم الوزارة بأسمى  

للموسم الدراسي  اإلعداد الجيد واستكمال جميع العمليات التحضيرية    على الجهود التي بذلوها من أجل

بمنظومتنا  إلى التعبئة الجماعية من أجل االرتقاء    الشركاءكما تدعو األسر وباقي    ،2021-2022

االستثنائية    وتمكينها من لعب أدوارها في التربية والتنشئة االجتماعية خاصة في هذه الظرفيةالتربوية  

الحبيب   لدنالبالتي تعيشها بالدنا، متمنية للجميع موسما دراسيا ناجحا ومليئا باإلنجازات وذلك خدمة 

 تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده. 


