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التاريخ  1 :أكتوبر 0202

أعزاءنا أسرة مدرسة مدينة السلطان قابوس الخاصة
نرجو أن تكونوا بصحة وسالمة
نهنئكم بمرور الشهر األول للتعلم عن بعد للعام الدراسي  0202-0202بنجاح ونشكركم جزيل الشكرعلى تعاونكم معنا،
ونتمنى أن يكون شهر أكتوبر مليئا بالنجاح والتميز ألبنائنا إلى حين أن نلقاهم بصحة وسالمة برحاب مدرستنا بدءا من
 2نوفمبر  0202لنبدأ رحلة التعليم المدمج وفق السيناريو الذي ارتأت إدارة المدرسة تطبيقه والذي سيتم تعميم تفاصيله قريبا.
في هذا التعميم نريد تقديم بعض النقاط الخاصة بالتعليم عن بعد لشهر أكتوبر:
 .1الجدول المدرسي للتعلم عن بعد لشهر أكتوبر
تم استكمال خطط المراجعة للمواد األساسية خالل شهر سبتمبر حيث استغرقت من أسبوعين إلى ثالث أسابيع حسب
الصف والمادة ،وبدأ تطبيق خطط المناهج الدراسية للعام الدراسي  0202-0202في جميع الصفوف .وعليه ،اعتبارا من يوم
األحد الموافق  4أكتوبر  ،0202سوف يتم العمل بالجدول المدرسي المحين والذي يضم مواد المهارات الفردية .مرفق الجدول
كما تم إرساله عبر البريد الخاص بالتلميذ وولي األمر على منصة كالسيرا التعليمية.
يبدأ اليوم الدراسي للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر الساعة التاسعة صباحا وينتهي الساعة الثانية ظهرا.
يبدأ اليوم الدراسي للصفوف من األول إلى الرابع من الساعة  5::3دق مساء إلى الساعة  5::3دقيقة مساء.
مالحظة :سوف نمدكم بتفاصيل الجدول المدرسي للتعليم المدمج الحقا علما وأن التوقيت سيكون صباحيا لجميع الصفوف
من الصف األول إلى الصف الثاني عشر.

 .0الحصص المباشرة
نستمر في بث جميع الحصص مباشرة عبر التطبيقات المدمجة مع منصة كالسيرا التعليمية الخاصة بالمدرسة بما في ذلك
مواد المهارات الفردية (الرياضة  -الفنون التشكيلية – الموسيقى) هذا إضافة إلى الحصص النموذجية المسجلة التي ترفع قبل
البث المباشر على المنصة التعليمية.

 .5الكتب المدرسية للمناهج العربية
سوف يتم إشعاركم بتاريخ االستالم قريبا نظرا الستئناف عمل المخازن هذا األسبوع ونحن ننتظر دورنا في االستالم ،لكن
قام المعلمون والمعلمات بتوفير النسخة اإللكترونية لجميع التالميذ ،من لم يستلم رجاء التواصل مع األخصائية االجتماعية.
في حال لديكم أي استفسار بخصوص الجداول رجاء التواصل مع إدارة المدرسة.
شكرا لتعاونكم
دمتم سالمين
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