
ودعــــــا تـــربـــويـــون إلـــــى إصـــــــدار تـــشـــريـــع يــمــنــع حــــرمــــان الــطــلــبــة 

الــــمــــتــــعــــثــــريــــن فـــــــي ســـــــــــداد الــــــــرســــــــوم الـــــــدراســـــــيـــــــة مـــــــن الـــــــــــدوام 

الــــمــــدرســــي، مـــحـــذريـــن مــــن إقــــحــــام الـــطـــلـــبـــة فــــي إشـــكـــالـــيـــات 

الـــتـــأخـــر فــــي دفـــــع األقـــــســـــاط أو الـــشـــيـــكـــات الـــمـــرتـــجـــعـــة عــلــى 

أولــــيــــاء األمـــــــور، مــطــالــبــيــن فـــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه بــالــتــوســع في 

الــــمــــدارس األهـــلـــيـــة، وإنــــشــــاء الــــمــــدارس الـــخـــاصـــة صــنــاديــق 

ــــثـــــريـــــن، وزيـــــــــــــــــادة الـــــمـــــنـــــح الــــــدراســــــيــــــة  ــــتـــــعـ ــــبـــــة الـــــمـ ــــلـ لــــــدعــــــم الـــــطـ

ــتــــيــــســــيــــريــــة ألولــــــــيــــــــاء األمـــــــــــــور عـــنـــد  ـــــهــــــم، وطـــــــــــرح الـــــحـــــلـــــول الــ لـ

ــــيـــــاء األمـــــــور مـــــدارس  دفـــــع الـــــرســـــوم، فـــضـــاً عــــن اخـــتـــيـــار أولـ

ألبنائهم تتناسب مع ميزانيتهم، إلى جانب زيادة التزام 

المؤسسات والشركات بمسؤوليتها المجتمعية في حل 

هــذه المشكات التي يعاني منها بعض الطلبة كــل عام 

دراسي.

حلول تيسيرية 
وأكــــدت الــدكــتــورة مــحــدثــة الــهــاشــمــي، رئــيــســة هيئة الــشــارقــة 

لــلــتــعــلــيــم الــــخــــاص عـــــدم قـــانـــونـــيـــة حــــرمــــان الــطــلــبــة الــمــتــعــثــريــن 

فــي ســـداد الــرســوم الــمــدرســيــة مــن الــــدوام الــرســمــي، مشيرة 

إلــى ضــرورة تحييد الطالب عن أي مطالبات مالية، مراعاة 

لــلــجــوانــب الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــربـــويـــة والــنــفــســيــة ومــــا يــتــرتــب على 

قرار الحرمان من تأثير بالغ الضرر.

وقالت إن مصلحة الطلبة هي المرتكز األساسي لمنظومة 

الــعــمــل فـــي الــهــيــئــة، وعــلــيــه فــــإن كـــافـــة الــــقــــرارات تــصــب فيما 

يخدم العملية التعليمية بكافة أطرافها، معتبرة توجيهات 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 

عـــضـــو الــمــجــلــس األعــــلــــى حـــاكـــم الــــشــــارقــــة، واضــــحــــة فــــي هـــذا 

اإلطار.

إطار قانوني
ودعت الهاشمي أولياء األمور في حال مخالفة ذلك اللجوء 

إلــــــى هـــيـــئـــة الــــشــــارقــــة لــلــتــعــلــيــم الــــــخــــــاص، مـــهـــيـــبـــة بــــالــــمــــدارس 

بآلية معالجة مشكلة المتعثرين  الخاصة ضـــرورة االلــتــزام 

ــــيـــــة وفــــــق اإلطـــــــــار الــــقــــانــــونــــي الـــــذي  فـــــي ســـــــداد الـــــرســـــوم الـــــدراسـ

يـــتـــيـــح لـــلـــمـــدرســـة ضــــمــــان حـــقـــوقـــهـــا الـــمـــالـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 

حرمان الطالب وإيقافه عن الدراسة خطوة معيبة، وتخرج 

الـــــمـــــدرســـــة عـــــن مــــفــــهــــوم الــــمــــؤســــســــة الــــتــــربــــويــــة، مـــــحـــــذرة مــن 

اتخاذ اإلجراءات بحق المدارس في حال ثبوت المخالفة.

وذكــــــرت أن الــهــيــئــة تــحــث الــــمــــدارس الـــخـــاصـــة عــلــى إطـــاق 

صندوق لدعم الطلبة المتعثرين، مشيرة إلــى أهمية طرح 

الحلول التيسرية ألولياء األمور كتقسيم الرسوم إلى مبالغ 

ــــتـــــي قـــــد تــــكــــون صـــعـــبـــة عــلــى  شـــهـــريـــة عـــــوضـــــاً عـــــن الـــفـــصـــلـــيـــة والـ

ذوي الطلبة.

مدارس خيرية 
مــــن جــهــتــهــا أكــــــدت نــــــورة ســـيـــف الــعــمــيــمــي الـــمـــهـــيـــري، خــبــيــرة 

تـــربـــويـــة، أن الــــمــــدارس الـــخـــاصـــة وبــحــكــم مــنــطــقــهــا »الـــتـــربـــوي 

الـــتـــجـــاري« هـــي مـــؤســـســـات ربــحــيــة تــســعــى لــتــحــقــيــق مــكــاســب 

مــاديــة ومــعــنــويــة فــي آٍن مــعــاً، مــشــيــرة إلـــى أن عـــدم الــتــهــاون 

فـــي تــحــصــيــل الـــرســـوم الـــدراســـيـــة يــعــد انــعــكــاســاً لـــهـــذه الـــرؤيـــة 

الـــمـــبـــررة نــســبــيــاً، إال أن هـــنـــاك عــــــدداً مـــن الــــحــــاالت تــســتــدعــي 

ــــيــــــة، الســــيــــمــــا فــــــي ظــــــل عــــدم  ــــثـــــر مــــســــؤولــــيــــة وأخــــــاقــ مــــوقــــفــــاً أكـ

مقدرة ولي األمر على دفع الرسوم الدراسية كاملة، وذلك 

أمر متوقع الحدوث ويحدث في مدارس كثيرة.

وأشــــارت نـــورة الــمــهــيــري إلـــى ضــــرورة مــراعــاة أولــيــاء األمـــور 

فــي حــاالت مــحــددة، تقتضي  والطلبة غير المقتدرين مالياً 

أال يــــــكــــــون الــــــطــــــالــــــب مـــــســـــجـــــاً فـــــــي مـــــــدرســـــــة خــــــاصــــــة مـــرتـــفـــعـــة 

الرسوم بشكل ُمبالغ فيه ويطلب إعفاء من هذه الرسوم، 

فاألولى البحث عن مدرسة مناسبة لدخل األب، ثم النظر 

فــي مــحــدوديــة الــدخــل والــتــأكــد مــن حــالــة األســـرة اقــتــصــاديــاً، 

واتـــخـــاذ إجـــــراءات تيسيرية تــتــيــح للطلبة اســتــكــمــال الــدراســة 

قـــــدمـــــت 28 مــــــدرســــــة خـــــاصـــــة فــــــي دبــــــــي خــــــــال الــــعــــام باألرقام

ــــبـــــة،  ــــلـ ــــلـــــطـ لـ خـــــــــصـــــــــومـــــــــات   ،2018-2019 الــــــــــــــدراســــــــــــــي 

وتقدمت بطلبات لهيئة المعرفة والتنمية البشرية 

فــي دبـــي، للحصول عــلــى مــوافــقــه لــطــرح خصومات 

ضمن حزم تحفيزية متنوعة بنسب متفاوتة.

ــيــــــة فـــي  ــ ـــــدرســ ـــمـ ويــــــتــــــم تــــنــــظــــيــــم تــــــعــــــديــــــات الـــــــــرســـــــــوم الـــ

الـــمـــدارس الــخــاصــة تــبــعــًا إلطـــار عــمــل ضــبــط الــرســوم 

ــــــن جــــــــــودة  ــيـ ــ ــ الـــــــمـــــــدرســـــــيـــــــة فــــــــــي دبــــــــــــــــي، والـــــــــــــــــــذي يــــــــربــــــــط بـ

التعليم ومؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز 

دبي لإلحصاء.

بحسب المادة 52 من الائحة التنظيمية للتعليم 

الــخــاص ال يــجــوز فــصــل الــطــالــب مــن مــدرســتــه في 

حـــال عـــدم اإليـــفـــاء بــااللــتــزامــات الــمــالــيــة الــمــحــددة 

عــلــيــه وتـــأخـــره فـــي دفــــع الـــرســـوم الـــمـــدرســـيـــة، لكن 

يــجــوز لــلــمــدرســة بــعــد إنــــذار ولـــي األمــــر ثـــاث مــرات 

حــجــب الــنــتــيــجــة عـــن الــطــالــب واالمـــتـــنـــاع عـــن صــرف 

شهادات االنتقال لحين إجــراء التسوية الخاصة 

بـــاألقـــســـاط، وال يـــجـــوز تــقــاضــي ضـــمـــانـــات مــالــيــة أو 

وديعة مالية من األهالي حتى لو كانت مستردة.
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ال أحد ينكر أن المدارس الخاصة هي مؤسسات تعليمية وربحية تسعى لتحقيق 
مكاسب مادية ومعنوية في آٍن معًا، إال أن بعضها يتناسى أن عليها ما يجب 

أن تقدمه للمجتمع، فتتعامل بقسوة مع الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم 
الدراسية، عبر طلب الرسوم منهم أمام زمالئهم، وحرمانهم من الكتب، ومنعهم 

من الدوام المدرسي، إلى جانب عدم الحصول على الشهادة إال بعد دفع 
المتأخرات، يأتي ذلك بالتوازي مع ممارسات سلبية تصدر من بعض أولياء األمور 

مثل مماطلتهم في سداد ذممهم المالية رغم مقدرتهم، واختيارهم لمدارس 
تفوق أقساطها مصادر دخلهم الثابت، باإلضافة إلى تسجيل بعض األهالي 

المقتدرين أبناءهم في مدارس خيرية سالبين بذلك مقاعد الدراسة في هذه 
المدارس ممن هم أولى بها.. وبين تعنت بعض المدارس وتقاعس أولياء أمور 
عن سداد الرسوم، يصبح الطالب ضحية لذلك، وتنزل المدرسة عقابها عليه، ما 

يؤدي لتأذي نفسية الطالب، وضعف مستوى تحصيله، وربما يكره االستمرار في 
الدراسة. 

إعداد:  نورا األمير، رحاب حالوة

نورة المهيري مها بركة محدثة الهاشمي نورية العبيدلي

رفــــــضــــــت مــــــــدرســــــــة خــــــاصــــــة فــــــــي دبــــــــــي حــــــــرمــــــــان طـــــالـــــبـــــة حــــقــــهــــا فـــي 

ــــا فـــــي ســــــــداد أقـــــســـــاط دراســــيــــة  الـــتـــعـــلـــيـــم، رغــــــم تـــعـــثـــر ولــــــي أمـــــرهـ

متأخرة تجاوزت النصف مليون درهم، ولم تتخذ المدرسة أي 

إجراءات من شأنها إيقاف الطالبة عن الدراسة. وأكدت إدارة 

الــمــدرســة أن الــطــالــبــة تــــدرس لــديــهــا مــنــذ كــانــت طــفــلــة، وكــانــت 

أســـرتـــهـــا مــلــتــزمــة فـــي ســـــداد كـــافـــة الــــرســــوم إلــــى أن تــعــثــرت ولــم 

تعد قادرة على اإليفاء بما عليها من التزامات، واكتفت بدفع 

ــــادة الــتــســجــيــل وضـــمـــان وجـــــود مــقــعــد لــلــطــالــبــة  500 درهـــــم إلعــ

بين صديقاتها. والحظت إدارة المدرسة تعثر األسرة في دفع 

األقـــســـاط الــســنــويــة عـــامـــًا تــلــو اآلخــــــر، والـــتـــزمـــت الــصــمــت حــرصــًا 

مـــنـــهـــا عـــلـــى مــصــلــحــة الـــطـــالـــبـــة الـــمـــتـــفـــوقـــة، واكــــتــــفــــت بـــاالحـــتـــفـــاظ 

بــــشــــهــــادتــــهــــا، واســــتــــمــــر هـــــــذا الـــــحـــــال حــــتــــى وصـــــلـــــت الــــطــــالــــبــــة إلــــى 

الصف الـ12.

»تحولت بعض المدارس الخاصة إلى أداة لكسر همم طلبة 

وذويــهــم وهـــذا مــا يتنافى مــع الــقــوانــيــن الــمــعــمــول بــهــا«.. بهذه 

ـــيـــــة أمــــــــر طــــالــــبــــيــــن فــــــي مــــــدرســــــة خـــــاصـــــة تــتــبــع  الــــكــــلــــمــــات بـــــــــدأت ولــ

المنهاج الــوزاري حديثها قائلة: إنها فوجئت بتسليم طفليها 

قـــــــراراً يــقــضــي بــإيــقــافــهــمــا عـــن الــــدراســــة الرتــــجــــاع شــيــك مستحق 

ــــيـــــة األمــــــــــر، أن  عـــلـــيـــهـــمـــا بـــقـــيـــمـــة عـــــشـــــرة آالف درهــــــــــم. وأكــــــــــدت ولـ

الــمــوقــف أثـــر فــي نفسية الــطــالــبــيــن وجعلهما فــي حــالــة صعبة 

للغاية عـــدا عــن إحساسهما بالقهر يــومــيــًا مــن رؤيـــة زمالئهما 

يستقلون حافلة المدرسة وهما في المنزل.

وتـــــابـــــعـــــت إنـــــهـــــا حــــــاولــــــت عــــــــــودة الــــطــــالــــبــــيــــن إلــــــــى الــــــمــــــدرســــــة دون 

جدوى، ما دفعها للجوء إلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص 

التي تلقت شكواها وأعادت الطالبين إلى المدرسة.

أكــــــــــــــدت مــــــــدرســــــــتــــــــان خـــــــاصـــــــتـــــــان أن لـــــديـــــهـــــمـــــا عـــــــــــــــــدداً مـــــــــن الــــطــــلــــبــــة 

المتأخرين فــي تسديد الــرســوم الــدراســيــة، الــتــي ساهمت في 

أحـــقـــيـــتـــهـــمـــا 3 مـــاليـــيـــن درهــــــــم مـــــن قـــيـــمـــة شـــيـــكـــات مـــرتـــجـــعـــة مــن 

ذوي طـــلـــبـــة، ولـــكـــنـــهـــمـــا لـــجـــأتـــا إلــــــى الــــتــــعــــاون مـــــع أولـــــيـــــاء األمــــــور 

بــشــكــل كــبــيــر لــالتــفــاق عــلــى طــريــقــة مــرضــيــة لــلــدفــع، ولــــم تــوجــه 

الـــــمـــــدرســـــتـــــان أي حـــــديـــــث لـــلـــطـــلـــبـــة بــــخــــصــــوص الــــــــرســــــــوم، وإنــــمــــا 

ــــام. ولـــفـــتـــت إحـــــدى  ــــعــ يـــتـــم حـــجـــب شـــــهـــــادة الـــطـــلـــبـــة فـــــي نـــهـــايـــة الــ

الــمــدرســتــيــن إلــــى أن هـــنـــاك حــالــتــيــن لــطــالــبــيــن إخـــــوة تــعــثــر ولــي 

أمــرهــمــا فـــي ســـــداد 40 ألــــف درهـــــم لــلــعــام الــــدراســــي الــمــاضــي، 

وتم منحه استثناء وتقسيط المبلغ المادي وفقًا لما يناسبه.

قال الخبير التربوي الدكتور ماهر حطاب، إن من المشكالت 

الـــتـــي تـــواجـــه نــســبــة غــيــر قــلــيــلــة مـــن الــطــلــبــة 

هي عدم قدرة أولياء األمور على دفع 

مــــســــتــــحــــقــــات الـــــــــمـــــــــدارس الــــخــــاصــــة 

وتراكم هذه المستحقات، وهي 

مــــشــــكــــلــــة لــــيــــســــت مــــقــــتــــصــــرة عـــلـــى 

مدارس معينة أو بعض الطلبة 

بـــل هـــي مــشــكــلــة عـــامـــة تظهر 

فــــــــــــــي مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف الــــــــــــــــمــــــــــــــــدارس، 

ولــكــن تــتــفــاوت الــمــدارس في 

ــــلـــــوب الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، مـــــؤكـــــداً أن بـــعـــض الــــــمــــــدارس تــحــجــز  أسـ

شــــهــــادات الــطــلــبــة وتـــطـــردهـــم لــحــيــن دفــــع الــــرســــوم. وأوضــــــح أن 

حــــق الــتــعــلــيــم مـــكـــفـــول لــلــجــمــيــع، كـــمـــا أن كــــرامــــة الـــطـــالـــب خــط 

أحمر يجب أال تمس.

500 ألف درهم متأخرات 
على طالبة

مدرسة توقف طالبين 
و»الشارقة للتعليم« تعيدهما

3 ماليين درهم شيكات 
مرتجعة في مدرستين

كرامة الطالب خط أحمر

إقحام الطلبة في المشاكل المالية.. تنمر وفشل دراسي واضطرابات اجتماعية
وصــــفــــت هــــيــــام أبــــــو مـــشـــعـــل مـــســـتـــشـــارة نــفــســيــة وتــــربــــويــــة إقــــحــــام الـــطـــلـــبـــة فــي 

مــطــالــبــات مــالــيــة بــأنــه »عــمــل يفتقد إلـــى الــرحــمــة« تــقــوم بــه بــعــض الــمــدارس 

الخاصة، إذ تعمد إلى الضغط على ولي األمر لتسديد الرسوم المدرسية 

ــــالـــــب مــــــن حــــقــــه فــــــي االنـــــتـــــظـــــام بــــــالــــــدوام  ــــتـــــأخـــــرة عــــبــــر مــــنــــع الـــــطـ الـــــمـ

المدرسي أو من ركوب الحافلة المدرسية وأداء االمتحانات.

ـــــه الـــعـــقـــاب لـــلـــطـــالـــب مـــتـــعـــددة فــــي ظــل  وذكــــــــرت أن أوجــ

غـــيـــاب الـــرحـــمـــة، فــتــحــمــلــه الـــمـــدرســـة الــمــســؤولــيــة والـــذنـــب 

ــــر عـــلـــى  ــــؤثــ ــــثـــــمـــــن والـــــضـــــريـــــبـــــة الـــــبـــــاهـــــظـــــة، مـــــمـــــا قـــــــد يــ ودفـــــــــــع الـ

نفسيته وفـــقـــدان الــرغــبــة فـــي الــتــعــلــم، وقـــد يــصــبــح فريسة 

سهلة لتنمر زمــائــه عليه، مما قــد يجعل المحصلة ضعف 

مستوى تحصيله األكاديمي.

ــــريـــــحـــــة واســـــــعـــــــة مـــــــن الـــــــــمـــــــــدارس تــــلــــجــــأ لــــهــــذا  وقـــــــالـــــــت أبـــــــــو مـــــشـــــعـــــل، إن شـ

األســـلـــوب، مــا يــجــعــل الــطــالــب فــريــســة ســهــلــة لــإحــبــاط والــفــشــل الـــدراســـي، 

كما يمكن أن يتعرض الضطراب في العاقات االجتماعية مع زمائه ومن 

حـــولـــه والــــشــــعــــور بـــالـــدونـــيـــة، فــيــمــا تـــكـــون األســـــــرة فــــي وضـــــع ال تــحــســد عــلــيــه 

لشعورها بالتقصير مع أبنائها وقلة حيلتها.

حلول 
ــبـــــدأ أن الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــــن مـ ــــبـــــت أبـــــــو مــــشــــعــــل، مـــنـــطـــلـــقـــة مــ ــــالـ وطـ

حـــق لــلــجــمــيــع كــفــلــتــه الــدســاتــيــر ويـــجـــب أال يــحــرم 

منه تحت أي ظــرف، بقانون رادع وضوابط 

تحول دون جعل الطالب طرفاً في مسألة 

الــــتــــعــــثــــر بـــــاألقـــــســـــاط الــــــدراســــــيــــــة، كــــمــــا دعــــت 

المختصين والــمــســؤولــيــن إليــجــاد حــلــول من 

خال فتح المدارس الحكومية في الفترة 

الـــمـــســـائـــيـــة لــلــطــلــبــة الــــذيــــن ال تــســتــطــيــع أســـرهـــم 

ســـداد رســـوم مــدارســهــم وكــذلــك إمكانية تقسيط الــرســوم منذ بــدايــة العام 

الدراسي بالشكل الميسر، واتباع سياسة مرنة للتعامل مع األسر المتعثرة 

وإمكانية إيجاد حلول بديلة.

ولـــفـــتـــت إلــــــى أن الــــطــــالــــب جــــــزء مـــــن هــــــذا الـــمـــجـــتـــمـــع، ولـــــذلـــــك ال بـــــد مــن 

الــــحــــرص عـــلـــى تـــقـــديـــم نــــمــــاذج طــيــبــة لــطــلــبــتــنــا فــــي الـــرحـــمـــة واإلنــــســــانــــيــــة، مــا 

يـــضـــمـــن لــــنــــا نـــبـــتـــة صــــالــــحــــة لــــبــــنــــاء مـــجـــتـــمـــع مـــتـــمـــاســـك بــــعــــيــــداً عـــــن الــــحــــرمــــان 

إلى  والقسوة، وخاصة أننا نعيش في ظل حكومة رشيدة تسعى دائــمــاً 

إسعاد الفرد والمجتمع.

خطأ جسيم 
بـــــــدورهـــــــا رأت فــــاطــــمــــة الــــســــجــــوانــــي اخــــتــــصــــاصــــيــــة نــــفــــســــيــــة، أن 

إقــحــام الطلبة فــي مطالبات ومــتــأخــرات مالية وإيقافهم عن 

بــعــض  لــــــــدى  يــــعــــكــــس ســــــــوء إدارة  الـــــــــدراســـــــــة، خــــطــــأ جــــســــيــــم، 

الــــمــــدارس، ألن األصـــــل إبـــعـــاد الـــطـــالـــب عـــن ذلـــــك، نــظــراً 

للتأثير السلبي الــذي يلحق بــه ومــا قــد يخلقه مــن قلق 

داخلي، عاوة على اإلحباط، والشعور بالدونية بين أقرانه، مشددة على 

ضـــــرورة الــتــعــامــل بــمــعــزل عـــن الــطــالــب، الــــذي قـــد يــكــون فـــي يـــوم مـــن األيـــام 

الطبيب الذي يعالج أستاذه، أو مهندساً أو عاماً يخدم بلده، وعليه يجب 

أخذ كل هذه المعطيات بعين االعتبار.

 فاطمة السجوانيهيام أبو مشعل

ماهر حطاب



دعـــــــا أعـــــضـــــاء فـــــي الـــمـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي االتـــــــحـــــــادي إلـــــــى الـــتـــحـــلـــي بــــــــروح الـــمـــســـؤولـــيـــة 

ــــــدى قــــطــــاع الـــــشـــــركـــــات ورجــــــــــال األعــــــمــــــال وتــــرجــــمــــة هــــذه  الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة وتـــفـــعـــيـــلـــهـــا لـ

الــــمــــســــؤولــــيــــة مــــــن خــــــــال إطـــــــــاق مــــــــبــــــــادرات داعــــــمــــــة لـــطـــلـــبـــة الــــــــمــــــــدارس الــــمــــعــــوزيــــن 

بـــتـــخـــصـــيـــص مــــنــــح دراســــــيــــــة لـــــهـــــم، مــــشــــدديــــن عــلــى 

أن الـــمـــســـؤولـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة فــــي اإلمـــــــــارات فــاعــلــة 

ــــؤثــــــرة، لـــكـــن هــــنــــاك حــــاجــــة إلــــــى تــفــعــيــلــهــا أكـــثـــر. ومــ

ــــلـــــس  ــــمـــــجـ ـــــة الــــــــمــــــــهــــــــيــــــــري، عــــــــضــــــــو الـ وقـــــــــــالـــــــــــت جــــــمــــــيــــــلـ

الوطني االتحادي، إن هناك مسؤولية اجتماعية 

وأخاقية على كــل مقتدر للمساهمة فــي تعليم 

طـــالـــب مـــن ذوي الـــدخـــل الـــمـــحـــدود، مــشــيــرة إلــى 

ضرورة تكفل رجال األعمال وأصحاب الشركات 

ــــــن فـــي  ــــوزيـ ــ ــــعـ ــ ــــمـ ــ بــــــطــــــالــــــب أو أكـــــــثـــــــر مـــــــــن الـ الـــــــخـــــــاصـــــــة 

الــــمــــدارس الـــخـــاصـــة، حــتــى ال نــجــد طــالــبــاً أقــعــدتــه 

ظـــروفـــه الـــمـــاديـــة عـــن نــيــل حــقــه فـــي الــتــعــلــيــم وهــو 

حـــق كــفــلــه دســـتـــور دولـــتـــنـــا.وأضـــافـــت أنــــه ال يــجــوز 

وقـــــف أي طـــالـــب عــــن الــــــــدوام الـــمـــدرســـي بــذريــعــة 

المتأخرات المالية على ولي األمر.

بــدورهــا قــالــت ناعمة الــمــنــصــوري، عضو المجلس 

الــــوطــــنــــي االتـــــــحـــــــادي، إن الـــمـــســـؤولـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة 

للشركات ورجال األعمال أصبحت تلعب دوراً مهماً في إحداث تغيير اجتماعي 

إيجابي ال سيما في دعم الطاب المتعثرين مادياً في بعض المدارس الخاصة، 

وذلـــك فــي إطـــار رد الجميل للمجتمع الـــذي تعيش فيه هــذه الــشــركــات. وأشـــارت 

إلى أنه من حق الطلبة الحصول على التعليم، وأن إقــدام بعض المدارس على 

وقــف بعض الــطــاب المتأخرين عــن ســداد المصاريف الــدراســيــة يمكن أن ُيعالج 

بطرق أخرى للحصول على حقوقهم المادية غير التوقف عن استكمال الدراسة.

»الوطني« يدعو إلطالق 
مبادرات داعمة للطلبة المعوزين

اســــتــــفــــادت 134 أســـــــرة إمــــاراتــــيــــة فــــي إمــــــــارة دبــــــي الـــعـــام 

ــــيــــــة لــلــطــلــبــة  الــــــدراســــــي الــــمــــاضــــي مـــــن 236 مـــنـــحـــة دراســ

اإلماراتيين في 13 مدرسة خاصة ضمن برنامج محمد 

بــن راشــــد للطلبة الــمــتــمــيــزيــن، والــــذي أطــلــقــه صاحب 

الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــــد آل مــــكــــتــــوم، نـــائـــب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 

الله« كأحد برامج خطة دبي 2021.

ويــعــد الــبــرنــامــج األول مــن نــوعــه عــلــى صعيد الــدولــة، 

ويـــســـتـــهـــدف إعـــــــداد جـــيـــل إمـــــاراتـــــي صــــاعــــد، تـــتـــوفـــر لــديــه 

كـــــــافـــــــة مـــــــقـــــــومـــــــات الـــــــنـــــــجـــــــاح والــــــتــــــمــــــيــــــز، وذلــــــــــــــك بـــــالـــــطـــــرق 

المبتكرة والذكية واألساليب التعليمية اإليجابية.

قــــــــــدمــــــــــت جــــــمــــــعــــــيــــــة الـــــــــــشـــــــــــارقـــــــــــة الــــــــخــــــــيــــــــريــــــــة مــــــــــــن خــــــــال 

مشروعها الخيري »دعم طالب العلم« 17.8 مليون 

درهــم خــال العام الــدراســي الماضي، حيث قامت 

بــالــتــكــفــل بـــســـداد الــــرســــوم والــمــســتــحــقــات الـــدراســـيـــة 

الــــــدخــــــل  الـــــــــــمـــــــــــدارس والـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات ذوي  عــــــــن طـــــلـــــبـــــة 

الـــمـــحـــدود والــمــتــعــســريــن فـــي الـــســـداد لــيــتــســنــى لهم 

االستمرار في دراستهم، حيث تحظى المساعدات 

ــــالـــــغ مــــــن قــــبــــل مـــجـــلـــس إدارة  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بــــاهــــتــــمــــام بـ

الجمعية.
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فـــي بــــــادرة خـــّيـــرة ال تــنــبــع إال مـــن مــجــتــمــع دولـــــة اإلمــــــــارات الـــــذي جبل 

أهله على فعل الخير، ترصد مــدارس خاصة منحاً دراسية للطلبة 

المتعثرين مادياً بهدف مساعدتهم في تحقيق عام دراسي مستقر، 

وكنوع من مساهمتها المجتمعية في تخفيف األعباء المالية على 

أولياء األمور. 

وفـــــي هـــــذا اإلطـــــــــار، تــــرصــــد مــــدرســــة خــــاصــــة تـــتـــبـــع الـــمـــنـــهـــاج الــبــريــطــانــي 

فــي دبــــي، 20 مــنــحــة دراســـيـــة ســنــويــاً للطلبة الــمــتــعــثــريــن مـــاديـــاً، كما 

يستفيد منها أبناء الكادر اإلداري والتدريسي.

شروط 
وأوضحت إدارة المدرسة أن هناك عــدة شــروط لتخصيص المنحة 

وهي إثبات عدم قدرة األسرة على سداد الرسوم، ويشترط أن يكون 

ولــــي األمـــــر مـــن الــمــنــتــظــمــيــن فـــي الــــســــداد ســـابـــقـــاً، وأن يـــكـــون الــطــالــب 

مـــن الــمــنــضــمــيــن إلــــى الـــمـــدرســـة مــنــذ الــصــفــوف األولـــــى وهــــذا مـــا يطلق 

عـــلـــيـــه »أبـــــنـــــاء الـــــمـــــدرســـــة«. وتــــابــــعــــت: إن االشـــــتـــــراطـــــات تـــتـــضـــمـــن أيـــضـــاً 

تــكــون معدالتهم  تمّيز الطالب أو الطالبة دراســيــاً وســلــوكــيــاً، بحيث 

الـــدراســـيـــة فـــي قــائــمــة الـــــــ%90، وأن يــكــون لـــه بــصــمــات فـــي الــمــشــاركــة 

باألنشطة المدرسية بشكل فاعل.

منح دراسية للطلبة 
المتعثرين ماديًا

ال تحمل الطفلة كاتبة ابنة التسع سنوات من اسمها 

نصيب، فهي ال تقرأ وال تكتب، فقد حرمتها ظروف 

أســرتــهــا الــمــاديــة ارتـــيـــاد الــمــدرســة أســــوة بــأبــنــاء جيلها. 

ويـــقـــول والــــدهــــا وهــــو عـــربـــي الــجــنــســيــة، إن طــفــلــتــه لم 

تــتــمــكــن مــــن دخـــــــول الــــمــــدرســــة، فــــظــــروف الـــحـــيـــاة كــمــا 

يقول كانت صعبة للغاية وتحديداً بعد أن فقد عمله 

ما اضطره إلرجاء مسألة تسجيلها في المدرسة.

حسرة 
ويـــــتـــــابـــــع ولــــــــي األمــــــــــــر: تــــشــــعــــر كــــاتــــبــــة بــــالــــحــــســــرة خـــاصـــة 

ــــافــــــذة الــــمــــنــــزل حــــافــــلــــة مـــدرســـيـــة  عــــنــــدمــــا تــــشــــاهــــد مــــــن نــ

تقل عــدداً من الطلبة وتــرى أنــه من غير المنصف أال 

تكون بينهم، وتتساءل دوماً متى ستكون قادرة على 

االلــتــحــاق بــالــمــدرســة؟، إذ يــحــدوهــا األمـــل وتــحــلــم بــأن 

تكون طبيبة عيون.

حق التعليم 
ويــــــــأمــــــــل ولـــــــــــي األمــــــــــــــر بــــــــوجــــــــود مــــــــــــــــدارس تـــــفـــــتـــــح أبــــــوابــــــهــــــا 

للحاالت الحرجة كي ال يحرم الطالب حق التعليم، 

الســـيـــمـــا لـــلـــذيـــن يــــفــــقــــدون وظـــائـــفـــهـــم بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ، 

فتجد المعيل غير قادر على اإليفاء بالتزاماته ومنها 

ــــتـــــرك مـــقـــاعـــد  الــــــرســــــوم الــــمــــدرســــيــــة فـــيـــتـــضـــرر الــــطــــالــــب لـ

الدراسة.

دعم 
وأوضـــــــح أن الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــؤســـســـات الـــخـــيـــريـــة تــقــدم 

خـــــدمـــــات جـــلـــيـــلـــة تـــــحـــــديـــــداً فـــــي دعـــــــم قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم، 

وتــــوفــــر مـــنـــحـــاً دراســـــيـــــة لـــلـــطـــلـــبـــة، مـــعـــتـــبـــراً الــــتــــوســــع فــي 

ــــيـــــريـــــة أمـــــــــــــراً مـــــحـــــمـــــوداً  ــــه الـــــخـ ــبــ ــ ــــيـــــريـــــة وشــ الـــــــــمـــــــــدارس الـــــخـ

ستكون نتائجه با شك كبيرة، الفتاً إلى أن التعليم 

بوابة تطّور المجتمعات ومصدر قوتها واستقرارها.

ــــالـــــب ولــــــي األمـــــــر الــــجــــهــــات الــــمــــســــؤولــــة بــــإيــــجــــاد حــل  وطـ

لــبــعــض الـــمـــدارس الــخــاصــة وتــطــويــر أســالــيــب تعاملها 

مع الطلبة المتعثرين مادياً، وأن تكون تسوية األمور 

الــــمــــاديــــة فـــقـــط مـــــع ذوي الـــطـــلـــبـــة، لـــتـــجـــنـــيـــب األطــــفــــال 

اإلحراج واإليذاء النفسي.

»كاتبة« ال تقرأ وال تكتب لظروف 
أسرتها المادية

دون وضـــــع عــــثــــرة األقـــــســـــاط الــــدراســــيــــة فــــي طــــريــــق تــحــقــيــق 

أحــامــهــم.  وأضــافــت أن على الــمــدارس الخاصة أال تضع 

الــــربــــح الـــــمـــــادي فــــي مـــقـــدمـــة أولــــويــــاتــــهــــا الـــمـــطـــلـــقـــة، فــهــنــاك 

حاالت تستحق النظر فعاً، وهنا ال بد من السؤال: هل 

من المنطقي بقاء الطالب في بيته دون تعليم ألن والده 

لم ُيوفق في تسديد رسوم الدراسة؟.

ــــثـــــل تـــوفـــيـــر  ــــر مــــنــــطــــقــــيــــة، مـ ــثــ ــ ــلــــــول أكــ ــ ــنــــــاك حــ ــ وتــــــابــــــعــــــت: هــ

مدارس خيرية تدعمها الجمعيات الخيرية على مستوى 

ــبــــــة غـــيـــر  ــ ــلــ ــ ــــطــ الــــــــــــدولــــــــــــة، وهــــــــــــي مـــــطـــــلـــــب مــــــلــــــح الســــــتــــــيــــــعــــــاب الــ

الــمــقــتــدريــن عــلــى دفـــع رســـوم وأقــســاط الـــمـــدارس الخاصة 

المرتفعة باستمرار، الفتة إلى أن هناك تناقصاً في أعداد 

الـــــمـــــدارس الـــخـــيـــريـــة، والـــــواقـــــع يــــقــــول إنــــنــــا بـــحـــاجـــة لــلــمــزيــد 

منها، وهناك أيضاً فكرة أخرى مناسبة، وهي استيعاب 

ـــــدارس  الـــطـــلـــبـــة غـــيـــر الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــتـــعـــثـــريـــن مــــالــــيــــاً، فــــي مـ

حكومية بصفة مجانية ودون أية رسوم، وذلك ُيعد حاً 

إيـــجـــابـــيـــاً مــــن الــمــمــكــن أن يـــســـاهـــم فــــي إخــــفــــاء مـــامـــح هـــذه 

المشكلة في الميدان التربوي على مستوى الدولة.

التزام باللوائح 
في السياق ذاته قال نورية العبيدلي مستشار تربوي، إن 

تــعــثــر ســــداد األقـــســـاط الـــدراســـيـــة ال يــعــنــي حـــرمـــان الــطــالــب 

مـــــن الـــتـــعـــلـــيـــم، وعــــلــــى الــــمــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة أن تـــلـــتـــزم 

ــــالـــــب أو  بــــالــــلــــوائــــح والـــــقـــــوانـــــيـــــن الـــــتـــــي تــــــحــــــّذر مــــــن فــــصــــل الـــــطـ

إخـــراجـــه مــن الــمــدرســة أثــنــاء الــعــام الـــدراســـي بــســبــب عــدم 

دفع الرسوم.

ودعت العبيدلي المدارس إلى التواصل بشكل مباشر 

مـــــع أولـــــيـــــاء األمــــــــــور، مـــــؤكـــــدة أهـــمـــيـــة أن يـــــراعـــــي ولــــــي األمـــــر 

ظروفه المالية عند اختياره مدرسة ألبنائه، حتى ال يجد 

عوائق مادية أمامه خال فترة تعليمهم.

إجراءات 
ورأت مـــهـــا بـــــركـــــة، مـــــديـــــرة مـــــدرســـــة الـــشـــعـــلـــة الــــخــــاصــــة فــي 

عـــــجـــــمـــــان، أن جـــمـــيـــع األطـــــــــــــراف تـــــدفـــــع الــــثــــمــــن ولــــــــو بــنــســب 

متفاوتة إال أن الطلبة أكثر المتضررين، فالمدارس تجد 

نفسها تحت ضغٍط هائل متمثل في التكاليف المتزايدة 

مــــن رواتـــــــب الـــــكـــــوادر ومـــصـــاريـــف الـــكـــتـــب الـــمـــدرســـيـــة والـــــزي 

والصيانة والمناهج اإلثرائية وميزانيات األنشطة الصفية 

والاصفية ومصادر التعلم اإللكتروني التي أصبحت من 

أساسيات التعليم الحديث، أما أولياء األمور فمعظمهم 

يــعــتــبــر تـــكـــالـــيـــف تــعــلــيــم أبـــنـــائـــهـــم ضـــــــــرورًة مــلــحــة تـــــــوازي فــي 

أهميتها المسكن والمأكل والعاج وغيرها من أساسيات 

الحياة، ولكن الظروف المادية الطارئة والضغط المتزايد 

فــــــــي مــــتــــطــــلــــبــــات الــــمــــعــــيــــشــــة تـــــضـــــع ولــــــــــي األمـــــــــــــر فــــــــي مــــوقــــف 

حـــرج مــع مــــدارس أبــنــائــه عــنــدمــا يتعثر فــي ســـداد الــرســوم 

الدراسية. 

وأردفـــــت: فــي حـــال التخلف عــن الــدفــع تــجــد الــمــدارس 

نــفــســهــا آســــفــــًة مـــضـــطـــرًة إلجــــــــــراءات مـــشـــّرعـــة مــــن الـــجـــهـــات 

الــرســمــيــة ولــكــنــهــا تــؤثــر عــلــى مــســتــوى الـــطـــاب مــثــل حجب 

شهاداتهم وإيقافهم مؤقتاً عن الدراسة، مؤكدة حرصهم 

كمؤسسة تربوية على تجنب مثل هذه اإلجراءات وتقديم 

الفرص والمهل العديدة والتدرج بمرونة في المطالبات 

أنــنــا نجد أنفسنا فــي نهاية المطاف مضطرين  المالية إال 

التـــــخـــــاذ هـــــــذه اإلجـــــــــــــــراءات حــــفــــاظــــاً عــــلــــى حـــــقـــــوق الــــمــــدرســــة 

وعلى مستوى تشغيلها وأدائها المائم. 

ويــــكــــمــــن الـــــــحـــــــّل، كــــمــــا تـــــقـــــول بــــــركــــــة، فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 

هــــذه الـــظـــاهـــرة لــــدى ولــــي األمـــــر بـــالـــدرجـــة األولـــــى مـــن خــال 

اخــتــيــار مـــدرســـة تــنــاســب مــدخــولــه، وتــنــظــيــم مــصــاريــفــه مع 

تــخــصــيــص مـــيـــزانـــيـــة ثـــابـــتـــة لــلــتــعــلــيــم وعــــــدم الـــمـــســـاس بــهــا، 

والتعاون مع المدرسة ولو حتى بدفعات جزئية حتى يتم 

الوصول في النهاية للسداد الكامل.

الــتــوســع فـــي الـــمـــدارس 01 
ــيــة وتــوفــيــر خطط  األهــل
دفع مريحة ألولياء األمور. 

إنـــشـــاء صـــنـــدوق لــدعــم 02 
ماديًا  المتعثرين  الطلبة 

في المدارس الخاصة.

في 03  الطلبة  إقحام  عــدم 
إشكاليات التأخر في دفع 

األقساط الدراسية. 

اختيار أولياء األمور مدارس 04 
ــائــهــم تــتــنــاســب مع  ــن ألب

ميزانياتهم.

ــات 05  ــسـ ــؤسـ ــمـ الــــــتــــــزام الـ
بمسؤوليتها  والشركات 
المجتمعية في مساعدة 

الطلبة المتعثرين ماديًا. 

إقرار تشريع يمنع المدرسة 06 
مــن إيــقــاف الــطــالــب عن 
الـــدراســـة فـــي حـــال تأخر 

سداد الرسوم.

جميلة المهيري

ناعمة المنصوري

أولوية 
أوضــــحــــت أمـــــل بـــالـــحـــصـــا، الـــمـــديـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــســيــاســات 

الــمــعــرفــة والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة فـــي هــيــئــة الــمــعــرفــة بــدبــي، 

أن ضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة الــتــعــلــيــم لــلــطــالــب يـــعـــد مــــن أهـــم 

أولوياتنا، ومن هذا المنطلق، تلتزم المدارس الخاصة 

بـــدبـــي بـــاســـتـــمـــراريـــة الـــتـــحـــاق الـــطـــالـــب بــالــفــصــل الــــدراســــي 

ــــنـــــظـــــر عـــــــن ســـــــــــداد الــــــــرســــــــوم الــــمــــدرســــيــــة  ــــانــــــي بـــــغـــــض الـ ــــثــ الــ

الــمــســتــحــقــة مـــن عـــدمـــه، مــشــيــرة إلـــى أن عــقــد الــمــدرســة 

وولــــي األمــــر يــعــد الــوثــيــقــة الــقــانــونــيــة الــمــلــزمــة للطرفين، 

ــــبـــــعـــــة الــــمــــتــــفــــق  ــــتـ ويــــــــحــــــــدد الــــــســــــيــــــاســــــات واإلجـــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــمـ

عليها بين الطرفين بشأن مواعيد وأقــســاط الرسوم 

المدرسية المستحقة.


