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تجربهای شاد در روزگار خانه نشینی

الفبای مدرسه شیشهای

گزارش «ایران» از نارضایتی خانوادهها در باره عدم باز پرداخت شهریه کالسهای فوقبرنامه

شهریه اردوهای علمی در جیب مدارس غیر انتفاعی!
خبرنگار

ایمنا

ایــن روزهــا قصــه شــهریه مــدارس غیردولتــی
وارد مرحلــه تــازهای شــده اســت .همیــن چند
روز پیــش بــود کــه رئیــس ســازمان مــدارس
غیردولتــی و توســعه مشــارکتهای مردمــی و
خانــواده وزارت آمــوزش و پــرورش اعــام کــرد
مدارس غیردولتی موظفند هزینههای شــهریه
فــوق برنامههای غیرآموزشــی را بــه خانوادهها
برگردانند یا این هزینه را برای ارائه خدمات سال
تحصیلی آینــده دانشآمــوزان در نظر بگیرند.
شوپــرورش بر
ایــن دســتورالعمل وزارت آموز 
اساس شــکایتهای مردم صادر شده است .در
ایــن زمینه برخــی از خانوادهها میگویند کالس
درس فوقبرنامــهای در روزهــای کرونایــی در
مدارس تشکیل نشده ،بنابراین مدیران مدارس
بایــد پولهــای فوقبرنامههای غیرآموزشــی را
برگردانند .با این دســتورالعمل اگر چه برخی از
مدارس بخشــی از هزینهها را عــودت دادند اما
هســتند مدارســی که اعالم کرده اند کالسهای
ویــژه اردوهــای علمــی در ایام نــوروز به صورت
آنالیــن برگــزار شــده و بــه همیــن دلیــل آنهــا
هیــچ هزینــهای را برنمیگرداننــد .مــادر یکی از
دانشآموزان با گالیه نسبت به پرداخت نشدن
ایــن فوقبرنامهها میگوید« :دخترم ســال آخر
رشــته تجربی اســت و امســال هــم کنکــور دارد.
مدرســه ســال گذشــته حدود  5میلیــون تومان
بابت فوقبرنامه آموزشــی و غیرآموزشــی از ما
دریافت کرد .این پول هم برای اردوهای علمی
نوروز و کالسهای رفع اشکال و کنکور گرفته شد
امــا بهخاطر کرونا تمام برنامههــا آنالین برگزار
شــد .وقتی به مدرســه مراجعه کردیم و گفتیم
حداقل ایــن پول را برگردانید ،به ما گفتند که ما
این کالسها را آنالین برگزار کردیم».
محمودی یکی دیگر از اولیا برای پســرش که
کالس پنجم ابتدایی اســت حدود یک میلیون و
 700هزار تومان هزینه فوقبرنامههای آموزشی
پرداخــت کــرده اســت .او از رونــد برگــزاری ایــن
کالسهــا گالیــه دارد و میگویــد« :چنــد وقــت
پیــش متوجــه شــدیم کــه آمــوزش و پــرورش
بخشــنامه کــرده کــه خانوادههــا میتواننــد پول
کالسهــای فوقبرنامــه را بگیرند  .مــا ب ه همراه

جمعی از خانوادهها به مدرســه رفتیم و از مدیر
مدرســه خواســتیم تا این پول را برای سال آینده
دانشآمــوزان ذخیــره کند امــا مدیر اعــام کرد
کــه در این یک ماه که ســتاد ملی مقابله با کرونا
مــدارس را باز کــرده میتوانیــم فوقبرنامهها را
ارائه کنیم .ما مخالفت کردیم و آنها هم تصمیم
گرفتنــد بهصــورت مجــازی برخــی از مــوارد را
آموزش دهند .چند روزی اســت که پســرم روزی
نیمساعتکالسکامپیوتر،نیمساعتشطرنج،
نیم ساعت قرآن ،نیم ساعت نقاشی و زبان دارد.
خودم به مدیر مدرسه گفتم از این روند آموزش
راضی نیســتم و خانم مدیر هم اعالم کرد شــما
چند نفر محدود هستید و بقیه خانوادهها راضی
هســتند .بــرای همیــن ما هم بــه مدیر مدرســه
گفتیم تا تکلیف مدارس برای سال جدید روشن
نشودبچههاراپیشثبتنامنمیکنیم».
همان زمان بسیاری از والدین اظهار داشتند
مدیــران مــدارس تکلیــف برخــی از هزینههای
جانبــی ماننــد ســرویس رفتوآمــد مدرســه و
ناهار را روشــن کردهاند .مادر مریــم دانشآموز
سال دوازدهم علوم انسانی درباره این هزینهها
میگویــد :مدیر مدرســه گفته که پول ســرویس
مدرســه برای ســال آینده ذخیره میشود و غذا
هم خودم برای دخترم میگذاشتم.
ëëمردمشکایتشانرااعالمکنند
مجتبــی زینیونــد ،رئیــس ســازمان
مــدارس غیردولتــی و توســعه مشــارکتهای

مردمــی و خانــواده وزارت آمــوزش و پــرورش
معتقــد اســت بســیاری از مدیــران هزینههای
فوقبرنامــه را پرداخــت کردهانــد و برخی هم
آن را بــرای ســال آینــده دانشآمــوزان ذخیره
کردهانــد .البتــه خانوادههــا اگر شــکایتی دارند
و فکــر میکننــد کــه مدیــر مدرســه غیردولتی
تخلفــی انجــام داده ،اولیــای دانشآمــوزان
برای پیگیــری موضوع میتواننــد مراتب را به
شــماره تلفــن  ۴۳۱۷اعــام کننــد .وی در ایــن
باره به «ایران» میگوید :خانوادهها باید بدانند
که جریــان آموزش پویا بوده اســت و آنها باید
شــهریه آموزشــی را بر اســاس مصوبه شورای
سیاســتگذاری پرداخــت کننــد .مــدارس بایــد
مبالغ مربوط به فوق برنامههای غیرآموزشــی
مثــل هزینــه اردوهــا؛ هزینــه غذا و ســالنهای
ورزشــی را برگرداننــد .مــا در حال بررســی این
موضــوع هســتیم و بــه اســتانها هــم ابــاغ
کردیم کــه پیگیر بازگشــت این پولها باشــند.
البتــه برخــی از مــدارس بــه خانوادههــا گفتند
که این پول برای ســال آینده ذخیره میشــود.
برخیها هم برگشــت دادهاند .البته همچنان
خانوادههــا برای دریافــت ایــن هزینهها زمان
دارنــد .معلمهــای مــدارس غیرانتفاعــی
همچــون روزهــای آمــوزش حضــوری بــرای
دانشآموزانشــان وقت گذاشــتهاند .این وقت
بیشــتر از ســاعت آموزشــی مدرســه هــم بوده
است .خانوادهها این موضوع را درنظر بگیرند

دورکاری زنان شاغل را حذف نکنید
مهسا قویقلب

خبرنگار

درحالــی کــه از هفتــه آینده تمامی مشــاغل بازگشــایی میشــوند
و کارمنــدان بایــد در محلهای کار خود حاضر شــوند ،مشــکالتی
برای مادران شــاغلی ایجاد شــده که تا پیش از این ،فرزندان خود
را به مهدکودک میفرســتادند .البتــه تاکنون هیچ خبری مبنی بر
بازگشایی مهدکودکها نیامده و همین امر سبب نگرانی این قشر
از مادران شاغل شده است .این روزها درهای تمامی مهدکودکها
بســته هســتند و مهدکودکها ،تنها امور اداری و آموزش مربیها
را در خصــوص نحوه اجــرای پروتکلهای بهداشــتی در مقابله با
ویروس کرونا در دستور کار دارند و هیچ کودکی پذیرش نمیشود.
مریم مادر شــاغلی کــه کودکی  ۴ســاله دارد ،درباره مشــکالت این
روزهای خود به «ایران» میگوید :خانوادهام در تهران نیستند و برای
اینکه بر ســر کار حاضر شوم ،باید فرزندم را در مهد بگذارم .البته تا
پیش از این هم  ،محل کارم شیفتبندی شده بود و همسرم کامالً
دورکار بود و از بچه مراقبت میکرد .حاال نمیدانم از هفته آینده با
بازگشــایی تمامی مشاغل و اینکه همسرم هم باید در محل کارش
حاضر شود ،چکار باید کنم .بهتر است مسئوالن ادارات و سازمانها،
برای این مشــکل چارهای بیندیشــند ،مثــاً میتوانند اجــازه دهند
مادران دورکار باشند تا از مشکالت ناشی از بسته بودن مهدکودکها
برای امثال ما ،جلوگیری شود.
نســرین هم که کارمند یکی از ادارات اســت ،پسری یک ساله دارد و
او را به مهد کودک میفرســتد .او میگوید شــرایط مادرم به شکلی
است که نمیتواند فرزندم را نگهداری کند و حاال که در مهدها هم
بسته است نمیدانم فرزندم را کجا ببرم .به گفته این مادر شاغل،
دو ماه گذشــته را با شــیفت رفتنها توانســتم مدیریــت کنم .چون
شیفتها را با همسرم تنظیم کرده و مشکلی در خصوص نگهداری
کودکمان نداشتیم .اما در مقطع کنونی که همچنان کرونا ریشه کن
نشده ،حتی با باز شدن مهدکودکها هم ،از نگرانیها کم نمیشود.
فرزندم خیلی کوچک است و نمیتواند دستهای خود را بشوید و
بچههای مهدکودک نیز گهگاهی قاشقهای هم را در دهان یکدیگر
میگذارند و اسباببازیهایشان را به دهان میبرند .پس هر چقدر
مربیهــای مهد کودک بخواهند بهداشــت را رعایــت کنند ،باز هم
نمیتوانند از کودکان کوچک یک یا دوساله به نحو شایسته مراقبت
کنند .هیچ چیزی باالتر از سالمتی بچه نیست و من ترجیح میدهم
مرخصی بدون حقوق بگیرم.
وی میافزایــد :برخی از مربیها هم از راه دور میآیند و از وســایل
نقلیه عمومی اســتفاده میکنند و آلودگی را با خود به مهدکودک
میآورند .من با بازشدن مهدکودک هم ،حاضر نیستم بچه را به
مهــد بفرســتم .اما برای امرار معاش هم اگر ســر کار نــروم ،دچار
مشکل میشوم ،بهتر اســت که این دورکاریها ادامه داشته باشد
و شــیفتبندیها تا پایــان دوره بیماری ادامه پیــدا کند ،تا مادران
شاغل با برخورداری از امتیاز دورکاری هم کار خود را انجام دهند
و هم از بچه مراقبت کنند.

گزارش

هدی هاشمی

که مؤسسان مدارس غیردولتی باید اجاره بها،
هزینــه مدرســه و حقــوق معلمــان را بدهند و
هزینه کم نشده است.
زینیونــد در ادامــه دربــاره پیــش ثبتنــام
مــدارس غیرانتفاعــی میگویــد :برای امســال
هم مثل سالهای گذشــته برای منطقه یک تا
 ٦ناظر مســتقیم در ادارات آمــوزش و پرورش
مستقر کردیم .اگر اولیا شکایتی دارند میتوانند
بــه مناطــق مراجعــه کننــد و شــکایت خــود را
بــه ناظران مــا منتقــل کننــد .آنها بــه مدارس
میرونــد و موضــوع اخــذ شــهریه را پیگیــری
میکننــد .در منطقه یک تــا  ٦هر روز ناظران ما
در ادارات مســتقر هستند و در مناطق  ٧به باال
هم دو روز در هفته ناظــران در ادارات آموزش
وپرورش حضور دارند .البته نظارتهای روزانه
ناظران به مدارس بهصورت سرزده هم انجام
میشود.
زینیونــد در پاســخ به این ســؤال کــه الگوی
شهریه چه زمانی نهایی میشود ،میگوید :پایان
همین هفته میزان شهریهها اعالم میشوند.
رئیس ســازمان مــدارس غیردولتــی درباره
این موضوع که ممکن اســت کرونا تا آخر ســال
در کشــور باشد و این موضوع مطرح میشود که
آموزشهــای مــدارس بهصورت مجازی باشــد
هــم میگوید :ایــن موضوع را در الگوی شــهریه
مــدارس در نظــر گرفتهایم.مــا شــهریه ثابــت
مدارس را اعالم میکنیم.
او دربــاره نظــارت بــر ثبتنــام مــدارس
غیردولتیهممیگوید:سالگذشتهشکایتهای
مردمی داشتیم که برخی از مدارس شهریههای
باالیــی از خانوادههــا دریافــت کردهانــد .همین
موضوع موجب شد تا بازرسان ما به مدارسی که
مردم شکایت کرده بودند سرزده مراجعه کنند.
بعد از بررسیهای الزم متوجه شدیم که حدود
 ٣٠مدرسه شهریه اضافی از خانوادهها دریافت
کردهاند .همین موضوع موجب شــد تا شــورای
نظارت شهرتهرانبرایپیگیری برگشت شهریه
تشکیل جلســه دهد و به این مدارس اعالم کرد
که باید شهریه اضافی را به خانوادهها برگردانید.
برخــی مــدارس شــهریهها را مســترد کردند اما
برای  ٧مدرسه هم که تخلف کرده بودند حکم
تعطیلی صادر شده است.

گزارش«ایران»ازمشکالتبازگشتمادرانشاغل بهمحلکاروتعطیلیمهدکودکها
ســیما مــادری کــه در یکــی از بانکها شــاغل اســت ،بــه «ایران»
میگوید :از اول اسفند کودکم به مهدکودک نرفته و با شیفتبندی
توانســتم در خصــوص نگهداری کودکم مدیریت داشــته باشــم،
امــا از روز گذشــته بهصورت رســمی همه کارکنــان بانک در محل
کار حاضــر شــدند و امروز مجبور شــدم دخترم را بــه خانه یکی از

فامیلها ببرم و از فردا هم او را هر روز از خانه یک فامیل به خانه
دیگری برای نگهداری میبرم .اما قضیه اینجاست که اگر فرزندم
ناقــل باشــد ،بیمــاری را به خانههــای فامیل هم منتقــل میکند.
آنهــا هم نگران این امر هســتند و دوســت ندارند کــه دائماً بچه را
پیــش آنها بگــذارم و قطعاً مشــکالت عمــدهای در این خصوص
پیدا میکنم .متأســفانه هماهنگی بین این دو حوزه یعنی ادارات
و مهدکودکهــا وجود نــدارد .ما هم که کارمند بانک هســتیم ،به
ما گفته شــده شــرایط دورکاری فقط در زمان حــاد بیماری برقرار
است و از آنجایی که بنا شده همه چیز به روال عادی برگردد ،همه
مجبور هستیم بر ســر کارهای خود حاضر شویم .تا پیش از شروع
بیمــاری از آنجایی که مهدکــودک فرزندم نزدیک بــه محل کارم
بود ،هیچ مشکلی نداشتم ،اما حاال که این بیماری شروع شده در
صورتی که مهدکودکها بسته باشند ،مجبور هستم گاهی دخترم
را بــه محل کار خــود ببرم .ولی چنانچه این قضیــه مورد موافقت
مدیرم واقع نشود و فامیل هم همکاری نکنند ،ممکن است کاری
را که به سختی به دست آوردهام و به آن نیاز دارم ،از دست بدهم.
واقعاً مستأصل شــدهام و نمیدانم برای نگهداری از فرزندم چه
باید بکنم.
ســعید بابایــی ،مدیــرکل دفتر امــور کــودکان و نوجوانان ســازمان
بهزیســتی کشــور نیــز ،با اشــاره به اینکــه هنوز هیــچ تصمیمی در
خصوص بازگشایی مهدکودکها گرفته نشده ،میگوید از آنجایی
کــه تمامی مشــاغل از دهــم خردادماه بازگشــایی میشــوند ،نیاز
جــدی و فوری اســت کــه مهدهای کــودک هم بازگشــایی شــوند.
در غیــر ایــن صــورت اگــر اتفاقی بــرای کــودکان مادران شــاغل بر
اثــر مراقبــت غیراصولی و غیر اســتاندارد حادث شــود ،چه کســی
پاسخگو خواهد بود؟

