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تذكير وتنويه
أولياء األمور الكرام
بعد نجاح تجربة التعلم عن بعد للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر باألسبوع األول والتفاعل الكبير من طرف التالميذ،
وبعد االطالع على مالحظاتكم ،نود إ بالغكم بأن إدارة المدرسة تدرس بعض التحديات التي واجهتكم وتعمل على تحسين
الخدمة .وعليه نود تذكيركم باآلتي:





استمرار التعلم عن بعد للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر وذلك برفع الدروس يوميا حسب الجدول المدرسي
للصف( .رجاء النظر في صفحة التعلم عن بعد لمتابعة الدروس )distance learning page
متابعة المعلمين والمعلمات ألعمال التالميذ واإلجابة على استفساراتهم خالل ساعات العمل عن بعد فقط (من الساعة
 9صباحا إلى الساعة  1:30ظهرا)
رفع نماذج اإلجابة للتقويم الختامي واألنشطة المصاحبة بعد يوم من الدرس؛ حتى يتسنى للتالميذ التقويم الذاتي.
توفير إيميالت المعلمات لتالميذ الصفين  5و 6للتواصل واالستفسار خالل ساعات العمل عن بعد فقط (يتم رفع
اإليميل على صفحة المادة بالمنصة اإللكترونية اعتبارا من يوم االثنين الموافق  23مارس )2020

كما يسرنا إبالغ أولياء أمور تالميذ الصفوف من  1إلى  4بأنه سيتم تفعيل المنصة اإللكترونية لهذه الصفوف للمواد األساسية
فقط ،اعتبارا من يوم الثالثاء الموافق  24مارس  . 2020حيث سيتم رفع الخطة األسبوعية ،ملخص المادة ،األنشطة
المصاحبة ونماذج اإلجابة.
تنويه
بدءا من يوم االثنين الموافق  23مارس  ،2020نعتمد آلية العمل عن بعد ،وعليه ال يوجد أي موظف بالمدرسة ،في حال
لديكم أي استفسار رجاء التواصل عبر الواتسب ،71178523أو إرسال إيميل على إيميل المدرسة
( ) info@msqps.edu.om/msqps.oman@gmail.comوسنستمر في خدمتكم عن بعد.
بالنسبة للصفين العاشر والحادي عشر ،رجاء إرسال صورة مسحية ( )scanned copyواضحة الستمارة المواد االختيارية
على إيميل مسؤولة التسجيل في موعد أقصاه االثنين 23مارس  )zeyana.saud@hotmail.com(2020وستتولى
المسؤولة إدخال البيانات على البوابة التعليمية .رجاء االحتفاظ بالنسخة الورقية الموقعة من طرف ولي األمر وتسليمها الحقا
لإلدارة عند االلتحاق بالمدرسة.
يمكنكم إيداع المبالغ المستحقة في حساب المدرسة البنكي ( )onlineمع ضرورة ذكر اسم التلميذ.
بنك مسقط 0315004299580011
بنك الوطني 1038115254001
سيتم تزويدكم بالمستجدات تباعا
شكرا لثقتكم وتعاونكم المستمر

دمتم سالمين
إدارة المدرسة

