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اماتها تجاه التالميذ من جهة وآباءهم وأولياءهم من جهة   ز بعد مرور شهرين عىل تخلف إدارة مجموعة بيتاغور عن إلت 

والذي حدد مكامن الخلل والعجز اللذان شابا عملية تدبتر   2020ماي  16أخرى ، وبعد البيان الذي أصدروه بتاري    خ 
 إدارة المجموعة ) غياب التواصل ، عدم المصاحبة ، كبسوالت محتشمة ..... (مرحلة الحجر الصحي من طرف  

 
ا ننتظر فيه تجاوب تشاركي ، تفاعىلي من طرف إدارة المجموعة وعقالئها ، اعتقادا منا برجاحة  

ّ
ي الوقت الذي كن ِ

وفز
يحة آباء وأولياء التالميذ تارة  بشكل مباشر وأخرى من خالل  حكمتهم ، واصلت إدارة المجموعة استفزازاتها تجاه شر

( وتابعيها وثالثة من خالل بعض طاقم التدريس   soit - disant la responsable de communication)   تسختر 
ي هذه العملية البئيسة . 

 وكان رابعها وأقبحها إقحام فلدات أكبادنا فز
 

ز لمجموعة آباء وأولياء بيتاغور لكل ما سبق ، وأمام هذا الوضع اجتمع آباء وأولياء تالميذ مجموعة بيتاغ ور المكونير
ة  2020  ماي  21الموافق ل   1438رمضان األبرك  27بتطبيق تليغرام ، يوم الخميس   عتر تقنية زووم عىل الساعة العاشر

 والنصف ليال وأصدروا البيان التالي : 
 

عي الممثل لهم ) مجموعة آباء وأولياء بيتاغور ( بشكل 
 خاص وبالمجموعة ككل بشكل عام . + التشبت بإطارهم الشر

 
ة الحجر الصحي ، وتحولهن لمدرسات   + رفع القبعة عاليا لكافة األمهات عىل األدوار الجبارة ي تحملناها طيلة فت 

الت 
 فعليات يستحقن عليه التعويض المالي كموظفات / مدرسات فعليات يكفل. القانون االداري لهن هذا الحق. 

 
اف الذين وضعوا ثقتهم  + مطالبة السيد رئيس ال  مجموعة بتقديم اعتذار رسمي لمجموع االباء واألولياء واالمهات االشر

ي هذه المؤسسة. 
 فز
 

+ إعتبار إتصاالت المؤسسة بآباء وأولياء التالميذ من أجل تسديد مستحقات أشهر أبريل ، ماي ويونيو هو استفزاز لهم ،  
ب ِمن  ون أن هذه المطالبة هي ضز . ويعتتر ي

ي او القانونز
 االستهتار وال تستند إل أي سند اخالف 

 
بوي والتدريسي خصوصا بعد اإلقدام   + التنديد الشديد بالسياسة المتبعة داخل أسوار المجموعة من استهتار بالشأن الت 

ي حرب هم أرادوا إشعالها . 
 عىل عملية اقحام وتجييش األطفال فز

 
 soit-disantلسيدة مسؤولة التواصل بوصفها لآلباء واألولياء ب مصطلح ) + مطالبة السيد مدير المجموعة بإعفاء ا

les parents  ي تدبتر
 هذه المرحلة .   ( من المهام المنوطة بها وذلك لما أبانته من ضعف فز

 
ي سبق استخالصها )بطرق معينة (من طرف عدد من االباء واألول

ياء  + مطالبة إدارة المؤسسة بإرجاع المبالغ المالية الت 
 كمستحقات أشهر أبريل ، ماي ويونيو لعدم قانونيتها. 

 
ي النقاش  

+ تحميل إدارة المؤسسة اآلثار النفسية عىل اطفالنا جراء المناوشات والترصفات غتر المسؤولة وإقحامهم فز
ة تقوم بتقديم القدوة السيئة ألطفالنا.  ز إدارة المؤسسة مما جعل هذه االختر  الحالي بيننا وبير

 
ي الدعاية واإلشهار للمؤسسة دون ترخيص مسبق من ذوي  هم،ونحتفظ بكامل  + استنك

ار عمليات استعمال األطفال فز
ي هذا الشأن . 

ي اتخاذ ما يخوله القانون فز
 االحقية فز

 



ي نادى  
ي الت 

ي والمواطنان 
ي االجماع الوطتز

+ مطالبة إدارة المؤسسة بالتحىلي الفعىلي بمبادىء التضامن والمساهمة الفعلية فز
 ملكنا الهمام. به 
 

+ المطالبة بالتدخل العاجل والفوري لكافة مؤسسات الدولة ذات االختصاص إليقاف هذا االستهتار برعايا جاللة الملك  
 محمد السادس نرصه هللا وأيده. 

 
ز و  -مرة أخرى  -   + يقف آباء وإولياء تالميذ مجموعة مدارس بيتاغور األطر وقفة تبجيل ووفاء لكافة المعلمات والمعلمير

ي مساس بهن)م( هو خط أحمر. 
َ
ون ان ا هم جزءا ال يتجزأ من عائلة آباء وأولياء التالميذ ويعتتر بوية واإلدارية ونعتتر

 الت 
 

 عاشت مجموعة آباء وأولياء تالميذ بيتاغور 
 عاشت مجموعة الوحدة والتضامن

 


