
 

  Madinat Al Sultan Qaboos Private Schoolمدرسة مدينة السلطان قابوس الخاصة        
 Education Under the supervision of the Ministry of                           تحت إشراف وزارة التربية والتعليم

 م2222سبتمبر  2التاريخ /                  اليوم / الخميس                                               

 إلى الثاني عشر التمهيديتفاصيل العودة المدرسية للصفوف من 

 الكرام      األفاضل أولياء األمور

 نتمنى أنكم بصحة وسالمة،

إلحاقا بالتعميم السابق الخاص بعودة أبنائنا بنظام التعلم المباشر، نحيطكم علما بأن المدرسة تلقت الموافقة على آلية التشغيل 

 آلتي:كا، وعليه نحن نؤكد على المواعيد التي تم إعالنها سابقا وهي 0200-0202للعام الدراسي 

، الصفوف من الثالث إلى السادس يوم 0202سبتمبر  5تاريخ الصفوف التمهيدي، األول والثاني والصف الثاني عشر ب

 ، وعليه نمدكم بالتفاصيل التالية:0202سبتمبر  6الثالثاء الموافق 

 البروتوكول الصحي -2

لتزام االتم إرفاق البروتوكول الصحي الخاص بالعودة ويرجى االلتزام به وحث أبنائنا على االلتزام به، ونؤكد على 

ولي األمر أو التلميذ بتغيير المسار داخل المدرسة وخاصة خالل للخروج المحددة حيث لن يسمح ببوابات الدخول وا

 استالم أبنائنا على خالف ما تم تعميمه وتحديده.

 وليا  األمور والوواردخول المبنى أل -2

بدون إظهار شهادة ن وكذلك المساعدات بدخول ولي األمر، الزوار، السائقيبناء على قرارات اللجنة العليا، لن يسمح 

 التطعيم.

 مواقف السيارات -3

يرجى االلتزام بركن السيارات في مواقف البلدية المخصصة ألولياء األمور عند الحضور الستالم التالميذ نهاية اليوم 

 الدراسي حتى ال نسبب ازدحاما في الطريق ونعطل حركة ساكني المنطقة  والمارة وضمانا لسالمة أبنائنا. 

 الجدول المدرسي  -4

 وسوف يتم تفعيله على النحو منصة كالسيرا على بريد التلميذ وولي األمر علىسوف يتم إرسال الجداول المدرسية  

  التالي:

 الصف التمهيدي

، على أن يكون اليوم األول من الساعة الثامنة إلى الساعة 0202سبتمبر  5تالميذ التمهيدي يوم األحد الموافق  ستقبلن

 صباحا.الحادية عشر 

 

 



 األول والثاني انالصف

صباحا إلى الساعة  من الساعة الثامنة 2222سبتمبر  5افق وسوف نستقبل أبنائنا في هذين الصفين يوم األحد الم

حسب التوقيت  0202سبتمبر  6لهذين الصفين يوم االثنين المعتمد ، على أن يتم اعتماد الجدول المدرسي ظهرا 22

 المدرسي المعتمد.

 

 الصفوف من الثالث إلى السادس

حسب التوقيت  0202سبتمبر  6االثنين الموافق يفعل الجدول المدرسي المباشر داخل المبنى المدرسي اعتبارا من يوم 

 المدرسي المعتمد.

 الصفوف من السابع إلى الحادي عشر

، حيث يحضر التالميذ الحصص المجدولة عن 0202سبتمبر  5اعتبارا من يوم األحد  عن بعديفعل الجدول المدرسي 

 .بعد، ماعدا حصص مواد الرياضة المدرسية، الموسيقى، التربية الفنية والمهارت الحياتية

 

 

 الصف الثاني عشر

سبتمبر  5يفعل الجدول المدرسي المباشر داخل المبنى المدرسي لتالميذ الصف الثاني عشر اعتبارا من يوم األحد 

 حسب التوقيت المدرسي المعتمد. 0202

 

  في حال لديكم أي استفسار يرجى عدم التردد في التواصل مع إدارة المدرسة على األرقام التالية:

 هاتف المدرسة 

  واتساب المدرسة 

 

 

 شاكرين حسن تعاونكم

 دمتم سالمين 

 

 إدارة المدرسة

 

72278523 

24697294 / 24699739 


