بالغ إخباري
إلجمعة  12ماي 1212

إلشروع في إلتحويل إلمالي إ ألول في إطار برانمج "تيسير" للدعم إلمالي ل ألسر
برسم إلموسم إلدرإسي 1212-1212
تنهيي وزإرة إلتربية إلوطنية وإلتكوين إلمهني وإلتعلم إلعالي وإلبحث إلعلمي ،قطاع إلتربية إلوطنية ،إلى علم
أأمهات وأابء و أأولياء إلتلميذإت وإلتالميذ إلمس تفيدين من برانمج "تيسير" ،أأنه سيتم إلشروع في صرف إلمنح
إلمالية إلمخصصة ل ألسر إلمس تفيدة من إلتحويل إلمالي إ ألول في إطار إلبرانمج برسم إلموسم إلدرإسي -1212
 ،1212إبتدإء من يوم إلثالاثء  15ماي إلى غاية يوم إلجمعة  15يونيو  1212على مس توى إلوكاالت إلبريدية.
ويغطي إلتحويل إلمالي إ ألول للبرانمج إلمرحلة إ ألولى إلممتدة من ش تنبر إلى دجنبر .1212
وحتى يتم تنفيذ هذإ إلتحويل إلمالي في ظروف موإتية وفق إلجدولة إلزمنية إلتي تم إعدإدها في هذإ
إلصدد من طرف إلس يدإت وإلسادة إلمنسقين إالقليميين للبرانمج بتنس يق مع إلس يدإت وإلسادة إلمسؤولين
إالقليميين "لبريد بنك" ،فان إلوزإرة تدعو إ ألسر إلمعنية بهذإ إلدعم إلمالي إلى ربط إالتصال ابلمؤسسات إلتعليمية
إلمس تهدفة إبتدإء من إلتاريخ إلمحدد أأعاله ،وذلك من أأجل إلحصول على وصل إ ألدإء موقع من طرف إلس يد(ة)
رئيس(ة) إلمؤسسة إلتعليمية إلذي يحدد إلوكالة إلبريدية إلمخصصة الس تخالص إلمنحة ،وكذإ إليوم إلمبرمج
للمؤسسة إلتعليمية الس تالم منحة برانمج "تيسير".
هذإ ،ويتعين على كل أأسرة مس تفيدة من هذإ إلتحويل إلمالي تقديم بطاقة إلتعريف إلوطنية مرفوقة بوصل
إ ألدإء للمسؤول(ة) ابلوكالة إلبريدية إلمعنية ،وذلك من أأجل إس تخالص منحة "تيسير" ،مع إلسهر على إحترإم
إلجدولة إلمحددة لكل مؤسسة تعليمية وعلى إلتقييد ابالجرإءإت إلوقائية وإالحترإزية إلمعتمدة في إلس يا إلحالي
من طرف إلسلطة إلحكومية إلمختصة.
وتجدر إالشارة ،أأنه في إطار تيسير وتجويد ورقمنة هذه إلخدمة ،فقد أأطلقت إلوزإرة مرحلة تجريبية
العتماد ألية "إ ألدإء إلمتنقل" للتحويالت إلمالية للبرانمج ،وذلك على مس توى إقليمي أأزيالل وإلرحامنة (بلدية إبن
جرير) وعمالتي فاس ومكناس.
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