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• Аран жа вы ўзро вень 

не бяс пе кі аб' яў ле ны сён ня 

з-за на валь ніц. Па паў днё-

вым ус хо дзе кра і ны маг чы-

ма шква ліс тае ўзмац нен не 

вет ру да 20 м/с.

• Прад пры ем ства мі 

і ар га ні за цы я мі ў ад па-

вед нас ці з ка лек тыў ны мі 

да га во ра мі, ін шы мі ак та-

мі ака за на да па мо га па 

мес цы пра цы баць коў, 

якія вы хоў ва юць дзя цей, 

1333 сем' ям (2841 дзі ця) 

на су му Br34,4 тыс.

• Ак цыю «Ува га — спя ко-

та» пра вя дуць для ўдзель-

ні каў жні ва ва лан цё ры Го-

мель скай аб лас ной ар га-

ні за цыі Бе ла рус ка га та ва-

рыст ва Чыр во на га Кры жа.

• Са ні тар на-эпі дэ мі я-

ла гіч ная служ ба не рэ ка-

мен дуе куп ляць ка ву ны ў 

раз рэ за ным вы гля дзе.

• Ад атру чэн ня гры ба мі 

ў Бе ла ру сі ў гэ тым го дзе 

па цяр пе лі 26 ча ла век. У іх 

лі ку як дзе ці пяці-шасці га-

доў, так і па жы лыя лю дзі.
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КАБ ЗАХАВАЦЬ 
ЗДАРОЎЕ, 
ЖАНЧЫНЕ ТРЭБА…

178 ты сяч 
дзя цей 

атры ма юць ма тэ ры яль ную 
да па мо гу ад дзяр жа вы 
на пад рых тоў ку да шко лы. 
Сем' ям, якія вы хоў ва юць 
тра іх і больш дзя цей, 
выдзяля ец ца ад на ра зо вая 
ма тэ ры яль ная да па мо га 
для пад рых тоў кі 
да но ва га на ву чаль на га 
го да. На кож на га вуч ня 
пра ду гле джа на да па мо га 
ў па ме ры да 30 % бюд жэ ту 
пра жы тач на га мі ні му му
(з 1 жніў ня 2018 го да 
БПМ роў ны Br213,67). 
Мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў 
са мі вы зна ча юць кан крэт ныя 
су мы — у за леж нас ці 
ад фі нан са вых маг чы мас цяў 
рэ гі ё на. Акра мя та го, 
ма ла за бяс пе ча ным сем' ям 
да па мо гуць пад рых та ваць 
дзя цей да шко лы праз 
вы лу чэн не ад на ра зо вай 
або што ме сяч най са цы яль най 
да па мо гі.

ЛІЧБА ДНЯ

Каб уба чыць «жы вую» кар цін ку, чы та чу спат рэ біц ца 
тэ ле фон ці план шэт з ка ме рай до сту пу да ін тэр нэ ту

і спе цы яль ная бяс плат ная пра гра ма HP Reveal.

У на ступ ным на ву чаль ным го дзе ў бе ла рус кіх шко лах бу дуць вы ка рыс тоў вац ца 

44 но выя ву чэб ныя да па мож ні кі. Боль шасць іх тра пяць да вуч няў трэ ціх і сё мых 

кла саў, па коль кі вось ужо не каль кі га доў ва ўста но вах аду ка цыі па этап на 

ўка ра ня юц ца но выя на ву чаль ныя пра гра мы: пер шы мі на аб ноў ле ны змест 

на ву чан ня пе рай шлі ў 2015/2016 на ву чаль ным го дзе пер шыя і пя тыя кла сы, на 

на ступ ны год — дру гія і шос тыя, да лей — трэ ція і сё мыя, а зараз прый шла чар га 

чац вёр та га і вось ма га кла саў. Так са ма з'я вяц ца но выя на ву чаль ныя да па мож ні кі 

па за меж ных мо вах для вуч няў трэцяга, шостага, дзявятага і дзясятага кла саў, 

да па мож ні кі па ма тэ ма ты цы, ін фар ма ты цы і пра цоў ным на ву чан ні 

для шостага кла са.

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны  

Да ступ насць, пас ля доў насць і пе ра ем насцьДа ступ насць, пас ля доў насць і пе ра ем насць
Якія яшчэ па тра ба ван ні прад' яў ля юц ца да но вых пад руч ні каў?

Вы ні кі рэ за нанс най ка ман дзі роў кі Прэ зі дэн та 
ў Ар шан скі ра ён пад вя лі на спе цы яль най на ра дзе — 

не абы шло ся без ад ста вак
У па чат ку на ра ды Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, 

што ў Па слан ні бе ла рус ка му на ро ду і На цы я наль на му 

схо ду ў 2017 го дзе ён да ру чаў ура ду су мес на з Ві цеб скім 

абл вы кан ка мам за бяс пе чыць комп лекс нае раз віц цё 

Ар шан ска га ра ё на з тым, каб ужо з 2017 го да тэм пы рос ту 

гэ та га рэ гі ё на бы лі як мі ні мум вы шэй шыя 

за ся рэд не аб лас ныя.

«Пры чым я не ад на ра зо ва ад зна чаў, што вы ка нан не да ру чэн няў 

па раз віц ці гэ та га рэ гі ё на — па каз чык эфек тыў нас ці ра бо ты ўра да і 

мяс цо вай ула ды, — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. — Па тра ба ва ла ся 

на ла дзіць сіс тэм ную ра бо ту, якая ста ла б пры кла дам для ін шых па-

доб ных, ска жам, ся рэд ніх га ра доў».

На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, гэ та пы тан не не толь кі Ор шы — гэ та 

да ты чыц ца раў на мер на га раз мер ка ван ня пра дук цый ных 

сіл па ўсёй кра і не.
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ЧА МУ БУК СУЕ «АР ШАН СКАЯ МА ДЭЛЬ»?
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На ста я цель пра ва слаў на га пры хо да з вёс кі Бо гі на Брас лаў-

ска га ра ё на Ігар ЧА ЧУ КО ВІЧ са сва ёй сям' ёй — ма туш кай Тац-

ця най і доч ка мі Ма ры яй і Анас та сі яй — на пчальніку ў дзень 

Пер ша га, аль бо Мя до ва га, Спа са. Свя тар лю біць пчол і шмат 

га доў зай ма ец ца пча ляр ствам. Не за быў ся ба цюш ка і пра ін шыя 

тра ды цыі свя та: пас ля асвя чэн ня мё ду ра зам з вер ні ка мі свя тар 

здзейс ніў па лом ніц тва да Ма ка вей скай кры ні цы і асвя ціў бо гін скія

мо гіл кі.

МЯ ДО ВЫ ДЗЕНЬ НА МЯ ДО ВЫ СПАСМЯ ДО ВЫ ДЗЕНЬ НА МЯ ДО ВЫ СПАС


