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نحن مجموعة آباء وأولياء تالميذ المؤسسة التعليمية الخاصة بالعيون / الحورية الذهبية                   

LA SYRENE DOREE / المؤسسة التي تملصت من  نعلن عن فشل اللقاء الذي جمع منتدبينا مع إدارة
 التزاماتها اتجاه أبنائنا.

وعلى خالف العديد من المؤسسات التعليمية بالعيون وفي أقاليم أخرى بالمملكة، فقد فرضت                  
 تقليص المؤسسة أعاله على آباء وأولياء التالميذ أن يؤدوا رسوم الدراسة كاملة دون أدنى تخفيض بالرغم من

ضعف الخدمة المقدمة ألبنائهم خالل فترة الحجر الصحي عبر تقديم دروس عن بعد وظفت فيها المؤسسة و 
 وسائل تقنية شبه بدائية كانت محط نفور التالميذ.  

وحيث أن الدروس عن بعد ال يمكن بأي حال من األحوال ومهما كان مستواها أن تعوض                 
از االمتحانات عالوة على التمارين الرّياضّية، ئهم الجتييتأطير الّتالميذ وتهي ملوالتي تش - الدروس الحضورية

فقد اقترحنا على ادارة المؤسسة تخفيضا في رسوم الدراسة   -والّتجارب المخبرّية، واألنشطة البيداغوجّية 
أشهر أبريل، ماي في المائة في رسوم  40و 30 نيناسب ما قدمته ألبنائنا من خدمات، تخفيض يتراوح ما بي

ويونيو مع احتساب الفارق في ما تبقى بذمتهم هذه السنة أو الموسم المقبل بالنسبة للذين أدوا جميع رسوم 
 السنة. 

على  وبالرغم أن ما اقترحناه يقل بكثير مما قدمته مؤسسات مماثلة، فقد أصرت إدارة المؤسسة             
ال  والتيخرى األستثمارية إلا هاالمرتبطة اصال بمشاريعو للمؤسسة ة معللة ذلك بالضائقة الماليرفض مطلبنا 

أن تتعامل مع الموضوع بمقاربة خيرية إحسانية مع ولتلميع صورتها اقترحت المؤسسة  بالتعليم،عالقة لها 
 العلم أن ما يجمعها بآباء وأولياء التالميذ يحكمه قانون العقود وااللتزامات، أي األداء مقابل الخدمة.

والذي سبقه لقاء مماثل مع مكتب جمعية آباء وأولياء  وبعد مرور أسبوع على اللقاء الذي جمعنا بها          
 فقط.لبت من أجل ذلك مهلة يومين على مقترحنا بعدما ط ولم تردنا إدارة المؤسسة تفقد تجاهل التالميذ،

إجراءات إلحقاق حقوقنا اتجاه هذه المؤسسة  وعليه فاننا نحتفظ ألنفسنا اتخاذ ما نراه مناسبا من          
التعليمية التي تنكرت لواجبها اتجاه أبنائنا وأصرت على استخالص رسوم غير مستحقة تضاف الى رسوم أخرى 

مدرسية مبالغ فيها تشمل  لوازمإضافة إلى  التسجيل(رسوم  التأمين، )رسومنؤديها وال نعرف عنها شيئا 
التالميذ ولكل  لجميع RAM PAPIERأحزمة أوراق  03 للمراحيض،الورقية  )المناديلمقتنيات غريبة 

 ، أقالم الكتابة على السبورة الخاصة باألستاذ......(المستويات
كما نطلب من الجهات المختصة التدخل لوضع حد لهذا الجشع وإنهاء هذا النزاع الذي قد يؤثر سلبا          

 بهذه المؤسسة التعليمية الخاصة.          على انطالق الموسم الدراسي المقبل 
 


