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م0202-0202العام الدراسي   

 أولياء األمور الكرام 

 

 ،تجربة جديدة تماما ومليئة بالتحديات لجميع منتسبي المدرسة من إدارة 21 –كلنا نعلم أن الحياة خالل جائحة الكوفيد     

 وتالميذ على حد سواء، وعلى األرجح فإن لدينا جميعا بعض التساؤالت لطرحها، وأهمها ،وأولياء األمور ،ومعلمين

مع  ملتتعا ةدولكل ن إأثر الجائحة يختلف من بلد الى آخر وبالتالي ف ال شك أن متى وكيف ستكون العودة الى المدارس؟

التعليم بالتشاور مع اللجنة العليا التربية ووزارة التقارير الصحية، وفي انتظار اتخاذ رس حسب الى المدإمسألة العودة 

ضرورة  إضافة إلىواضعين في اعتبارهم أمن وسالمة التالميذ إلى المدارس، قرارها حول موعد وسيناريو العودة 

على أولوية سالمة التالميذ عند إعادة فتح كفريق إدارة مدرسة مدينة السلطان قابوس الخاصة نشّدد  نحن استمرارية التعلم،

المدارس، ونتوّقع أن تكون العودة هذا العام مختلفة عن األعوام السابقة. فقد يتّم فتح أبواب العودة أمام التالميذ ومن ثّم 

سالمة  العودة عن القرار تبعا للظروف، لذلك فإن مدرسة مدينة السلطان قابوس قد وضعت الخطط التفصيلية التي تؤّمن

ونحن في أتّم  تالميذها وكوادرها في جميع الظروف لضمان استمرارية التعلم الذي طالما أّكدنا عليه في رؤيتنا ورسالتنا،

م وفق ثالث سيناريوهات مقترحة تحافظ جميعها على التزامنا 0202-0202الجاهزية الستقبال تالميذنا للعام الدراسي 

 وتضمن جودة العملية التعليمية. بسالمة أبنائنا التالميذ وكوادرنا

 وتوصيات وزارتي الصحة والتربية والتعليم تعلم مباشر مع االلتزام بجميع اإلجراءات الوقائية -1

 وحضور نظامي لبعض الصفوف عبر التطبيقات المعتمدةمباشر  ٪ ٠٥وجها لوجه و ٪٠٥تعلم هجين،  -2

 رةمتطو  ومباشرة ر مدرسة افتراضية الذي يوف   "كالسيرا"تعلم عن بعد عن طريق نظام  -3

  .قرار الوزارةصدور بتفاصيل السيناريوهات مباشرة مع  نعمل على مدكم سوف و

ف العمل بالمدرسة للهيئتين اإلدارية أنوحرصا من إدارة المدرسة على توفير الخدمة األمثل ألبنائنا التالميذ، فقد است

ة المستحدثة ات والتطبيقات الجديدعلى استخدام المنصّ  بالتدرّ والتدريسية منذ التاسع من شهر أغسطس؛ لتمكينهم من 

 بالمدرسة

 

)المدرسة االفتراضية( نظام كالسيرا  - 

 

Microsoft Teams - 

 

Wiz IQ- 
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من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع االبتكار والذكاء االصطناعي، وتمكينهم  02كساب تالميذنا مهارات القرن إلو  

تدريب استقبال الموارد والمصادروويتّم حاليا  STEM LAB يسعدنا إبالغكم بأنه تّم استحداث مختبر االبتكار بالمدرسة

 وتقنية المعلومات على جميع أدوات ومصادر هذا المختبر. ،معلمي ومعلمات أقسام العلوم، الرياضيات

األمن وعلى سياسة الصحة، وجميع العاملين بالمدرسة تدريب الهيئتين اإلدارية والتدريسية  ذلك سوف يتمّ باإلضافة إلى 

 .؛ ألن في البيئة اآلمنة والصحية يتحقّق التعلم األفضلوالسالمة

مية للعمل مع أبنائنا التالميذ، حيث قام ياألهبة من الناحية األكاد أن نحيطكم علما بأن الهيئة التدريسية على أتمّ  ونودّ 

المعلمون بإعداد الخطط والمراجعات الالزمة لتغطية الموضوعات التي سبق شرحها من خالل التعلم عن بعد فترة الفصل 

 بعد والمراجعة عن  مدرسة )كالسيرا(على منصة ال تدريب التالميذ بدأنهذا وسوف  ،الدراسي الثاني

 .أسابيع قبل االبدء بالمناهج الجديدة 1بواقع أسبوعين إلى  0202أغسطس   12بتاريخ

أغسطس إلى غاية يوم االثنين  21الموافق  خميسأخيرا، نذكركم أنه يمكنكم دفع رسوم الكتب المدرسية ابتداء من يوم ال

 أغسطس . 12الموافق 

السابعة والنصف  يسرنا اإلجابة عن استفساراتكم، حيث يمكنكم تحديد موعد للحضور إلى المدرسة خالل الدوام من الساعة

 ( 03716210 -03711611صباحا إلى الثانية ظهرا، أو عن طريق التواصل الهاتفي )

 (msqps.oman@gmail.com)عبر اإليميل 

ندعو هللا أن  ،وتشريفنا بالعمل معهم)تحت أي سيناريو من الخيارات المخطط لها( إلى مدرستهم  أبنائنافي انتظار عودة 

 يحفظ الجميع، ودمتم سالمين.

 

 

http://www.msqpc.com/

