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 2020-3-29التاريخ:                                                                                                 األحداليوم: 

 تعميم
 أولياء األمور الكرام

، ونظرا لورود العديد من االستفسارات من طرفكم عن طريق 2020مارس  22إلحاقا بالتعميم السابق والصادر بتارخ  

 :لمتاحة، نفيدكم باآلتيوسائل التواصل ا

 :التعلم عن بعدأوال: 

 إجباري أو اختياري؟ *

ومن استمرارية التعلم  ضمان عد مباشرة بعد تعطيل الدراسة هوببدء التعلم عن قرار اإلدارة ب إن الهدف من  

 ،عن بعدية التعلم رختيااجبارية أو ال يمكننا الحديث عن إ وعليه مبدأ "أن التعليم ال يتوقف تحت أي ظرف"

في ، تتطلب منا توفير هذه الخدمة حسب اإلمكانيات المتاحة مسؤوليتنا تجاه أبنائنا. بل االلتزام باستمراريته

من  افر الجهود والتعاون بين جميع مكونات المجتمع المدرسيضيتطلب تهذا و ،ظل هذا الظرف االستثنائي

 ، طلبة وأولياء أمور.معلمين، إداريين

 .وأداء واجباتهم وانضباطهم في متابعة الدروس ناأبناءجدا بالتزام كما أننا فخورون 

 وف العليا حول شرح المواد العلميةف*المالحظات الواردة من تالميذ الص

بعض الصفوف في فهم بعض المواد من خالل اآللية المعتمدة،  تالميذتحديات التي تواجه لبعد دراسة بعض ا 

فقد تقرر اعتماد نظام الدروس المباشرة لمواد العلوم والرياضيات للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، 

 31الموافق  الثالثاءوذلك اعتبارا من يوم  الحادي عشر والثاني عشر ينللصفباإلضافة إلى اللغة العربية 

 على وسائل التواصل الخاصة بالمدرسة. . سيتم نشر الجدول2020مارس 

 التواصلآلية و يذ عن بعدمنظام متابعة أعمال التال *

ميل وكذلك عبر ي، يقوم المعلمون بتصحيح أعمال التالميذ يوميا عبر اإل12إلى  5بالنسبة للصفوف من   

. تتابع إدارة المدرسة أداء التالميذ وسير الدروس يوميا خالل ساعات (حسب االتفاق بينهم)تواصل الوسائل 

ليتسنى للتالميذ  ؛العمل عن بعد، كما يتم وضع نماذج إجابات األسئلة وأوراق العمل في اليوم التالي للدرس

 التقويم الذاتي. 

 تسنى لولي األمر المتابعةلكي يلكل مادة يتم رفعها ، يتم وضع نماذج اإلجابة 4لى إ 1بالنسبة للصفوف من   

 . أو طلب مساعدة ديكم استفسارل، كما تم وضع البريد اإللكتروني للمعلمة للتواصل في حال مع أبنائه

 .soft copy، يمكن للتالميذ اعتماد الدفتر أو اضروري ليسبالنسبة لالستفسار حول طباعة أوراق العمل، 
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 *مالحظة

تدارك بديلة للمواد األساسية وراعينا فيها جميع السيناريوهات  نود أن نحيطكم علما بأنه تم وضع خطة

 المحتملة، سواء تم االلتحاق بالمدارس هذا الفصل أو بداية العام الدراسي الجديد.

 كما نهيب بجميع التالميذ االحتفاظ بكتبهم ودفاترهم.

 نظام التقويم واالمتحانات *

 .في حينها من وزارة التربية والتعليمسيتم مدكم بالمستجدات حسب التعاميم الصادرة 

 ثانيا: تذكير

 *نظام العمل عن بعد

سائل ظهرا عن طريق ر 1:30صباحا إلى الساعة  9يسعدنا خدمتكم في ساعات العمل عن بعد من الساعة 

 .( msqps.oman@gmail.com) أو اإلميل (71178523) الواتسب

 المدرسة مغلقة إلى إشعار آخر.

 المبالغ المستحقة *

 ( مع ضرورة ذكر اسم التلميذ.onlineيمكنكم إيداع المبالغ المستحقة في حساب المدرسة البنكي )

 0315004289580011بنك مسقط 

 1038115254001بنك الوطني 

 99232989م مسؤولة المحاسبة أ كفاح رق

 11و 10االختيارية للصفين  ةاستمارة الماد *

( واضحة scanned copyللتالميذ الذين لم يرسلوا االستمارة، رجاء إرسال صورة مسحية ) بالنسبة 

( وستتولى zeyana.saud@hotmail.comالستمارة المواد االختيارية على إيميل مسؤولة التسجيل )

المسؤولة إدخال البيانات على البوابة التعليمية. رجاء االحتفاظ بالنسخة الورقية الموقعة من طرف ولي األمر 

 وتسليمها الحقا لإلدارة عند االلتحاق بالمدرسة.

 *رابط المنصة

  /http://msqpsoman.blogspot.com 

 سيتم تزويدكم بالمستجدات تباعا

 دمتم سالمين                                                                 ينشكرا لثقتكم وتعاونكم المستمر

 إدارة المدرسة                                                                                           
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