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 الْطئ٘ األماى٘

 األمني العاو الْطين

 ٘ئــشٗ الرتبٔ٘ الْطالٕ ّصٓٙ معـإلـ

       

 :ف/ٖ العنـــــــال املعـــــاقني العاملني فــــــــٕ قطـــــاع التـــــــشبٔ٘املــــــــــْضـــــــْع   

 حتٔــــــــــ٘ تكـــــــــذٓــــــــــــــش ّبعـــــــــــــــــــذ :     

لـزٖ  ٓشـــــــــــــشفيا أٌ ىــــــــــشفع إلـــــــــــــٙ معـــــــالٔهه ٍــــــــــزا الطــــــــــل  ا       

   ٘ ـــام ــــ٘ ٍـــــــــــ ـــ٘ ّـشٓــــــــــ ـــف فــــــــــ ـــٕ قطـــــــــــاع    خيــــــــــ فـــــــــــــ

ـــاع ّطــاٍنك      ـــش قــزا الكطــــــــــــــ ـــك الهـٔــــــــــــــــ ـــ٘ أـطـــــــــــ الرتبٔـــــــــــ

ـ  ــــــــاىُٔ ّمـــــــا تتهبـــــــــــــــذِ    إطتكــــــــــــشاسِ ّإصدٍـــــــــاسِ سغه نل مـا تعــــــ

  طبٔــــل تأدٓـــــــــ٘ مَامَا ـلٙ الْجُ األمــل   لــــــــزا نـاٌ مـً الْاجـ  تْفٔــــــــــش       

البٔـ٘ امليــــــاطب٘ ّالظشّف املَٔـأٗ ّاملظـاـذٗ ّتزلٔــل نافـ٘ الاـعْباع ّالعشاقٔـل   ـا         

ـلَا ّالْقـــْف ـلٙ اٍه ا ىشػاالع ّاملشانل الـ  تعـاىٕ   مظاـٕ ٍزِ الفـ٘   تأدٓ٘ ـنــــــ

ميَا ــشة٘ رّٖ ا ـاقـ٘ العاملـ٘ بكطـاع الرتبٔـ٘ الْطئـــــــ٘ ّالتـــــــٕ ٓتنــــــل أٍنَـا          

 فــــــٕ مآلٕ : 

/ تظَٔـــــــــل ّصـــــــْل العنال رّٖ ا ـــــــاق٘ إلـــــــٙ مشانض ـنـــــلَه باملــسطظاع  10

لتــــــشبْٓ٘ ّرالو بتـــــْفري ممشاع خاص٘ بَـزِ الفـ٘ ّرالو ـنال باملشطْو الشئـــــــاطٕ سقه ا

ّ  ىفـــــــــع الظـٔام ضــشّسٗ مشاــاٗ ّضعٔــاع املظـت ذمني        0110الاادس   مـاٖ   10/10

تَه املعـاقني العــاملني   املـــــسطظاع التعلٔــنٔ٘ ّمظـاـذتَه ـلـٙ الت فٔــــــا مـً معاىـا         

قــــــذس ا مهاٌ ّإجيـــــــاد الأـــــػ٘ املياطب٘ لهـل ـــــال٘ إـــــــــــاق٘ ّرالـو ـنـال      

ــً ماـاو ّصاسٗ الرتبٔـ٘     02/01/0101الاادسٗ بتـــــــاسٓخ  0100/01بالتعلٔن٘ الْصاسٓ٘ سقه 

 الْطئــــــ٘ . 

تظتـياءِ مً إجباسٓ٘ العنـل ملـذٗ   / تكشٓ  مهاٌ العنل مً مكـــــــش إقام٘ العامل املعام ّإ10

 طيْاع بعٔذ ـً طهياِ ّالتعامل معُ   ٍزا ا طاس نـال٘ خاص٘ . 10

/ ضــــــــــشّسٗ التعـٔـــــــــل بفتــــــــــب مياصــ  مهٔــــــــف٘ للعنـــال املعــاقني الــزًٓ  10

جَه للتكــــــــاـذ  تكذمك بَـــــــــه الظــــــــــً ّضعا أداؤٍه املَين ختفٔــــفا قه قبل خشّ

ّمحآ٘ قه مً فكـذاٌ ـنـــــــلَه ّاطـتهنال مشـْاسٍه الْـٔفـــــٕ   ّ صٔــــــــاغ٘ ىـف        

تشــــشٓعٕ ٓايــــــــا األمشاض املَئــــــ٘ لألطــــــاتزٗ ّاملعــــــلنني ّمجٔــــــــع ـنـال  

 التــــــــــــشبٔـــــــــــــ٘ .



 

مً أمْال اخلذماع االجتناـٔ٘ ّنزا أمْال التعاضـذٓ٘ لاـاو    / ختأـــف إـاىاع مال10٘ٔ

العنــال املعــاقني   قطــاع الرتبٔــ٘ ّضــشّسٗ إٓالءٍــا األّلْٓــ٘   ا ىتكــاء ـيــذ دساطــ٘ امللفــاع 

ّمظاـذتَا بالتهفل بتـــْفري نل مـا ٓظـَل قـا مَامَـا خاصـ٘ ّطــــــــائل اليكـل املَٔــ٘         

ٗ  خأاا لزّٖ ا ـاقـ٘     دساجـــــــ٘ راع الـالع ـــالع     boite automatique ) طـٔاسٗ هَـض

ٍّـزا ٓظـَل ّصـْل العامـل املعـام إ        خاص٘ باملعاقني   نشاطٕ متـشن٘ ّنَشبائٔـ٘.....  

مهاٌ ـنلـــــــُ ّٓشفع ـيُ الػنب ّالتع  ـ ّةل مشـهل اّلــو العـاملني بامليـاطل اليائٔـ٘       

 املياخٔ٘ ) بشد   سٓب ـ أمطاس .......   ّالزًٓ جيذٌّ صعْب٘   التيكل ـيذ تػري الظشّف 

حنـــــً متأنذٌّ مً مظاٍنتهه ّدـنـهه ملا تْصفٌْ بـُ مً ـع إجتنـاـٕ ّتاـامين     

مع ـشة٘ رّٖ ا ـاق٘ ـ ّملـا ملظـياِ مـيهه مـً إٍتنـاو بالكاـآا اقامـ٘ للْطــــــــــــــــــً          

 .     ّاملـــــــــْاطً
                         

 3102ماي 32الجزائر في                                                                    
                                                                                                     

 ع األماى٘ الْطئ٘

 

  

 


