أسئلة وإجابات اجتماع  PTAبتاريخ  7مارس 2018

شكرا جزيال على هذه االسئلة القيمة .لقد حاولت أن أجيب على االسئلة التي أستطيع االجابة عنها وسأتابع االسئلة التي لم يتم الرد عليها
بعد .من فضلكم ال تترددوا في التواصل معي من خالل عنوان البريد اإللكتروني اذا رغبتم.
تحياتي
لي مورس
مدير التنقالت في مؤسسة النجاح التعليمية
 7مارس 2018
 -1ماذا عن بعض المعلمين المؤهلين والكفؤ الذين يعملون حاليا في المدرسة  ،هل سيستمرون في العمل معنا في المدرسة الجديدة؟
بسبب قانون العمل ونظام التأشيرات ،ال يمكننا التأكيد ما إذا كان المعلمون قادرين على العمل في المدرسة الجديدة أم ال وهذا قيد
المراجعة حاليا ونتمنى أن ننهي ذلك بحلول نهاية شهر مارس.نقوم االن بتنفيذ عملية دولية كبيرة للغاية لتأمين معلمين ذوي كفاءات
مناسبة ومستعدين لجميع الدروس في شهر سبتمبر .
 .2متى ستجري المقابالت النهائية للموظفين الحاليين؟
كما ذكرت مسبقا أن االجراءات ما زالت مستمرة ونأمل أن ننهيها بحلول نهاية شهر مارس.
 .3نود أن تنظم المدرسة رحالت دولية للطالب مثل المدارس الدولية األخرى في سلطنة عمان.
ستقوم مؤسسة النجاح بتوصية كال من شركة  OLNGوفريق ادارة المدرسة بأن تدعم الزيارات التعليمية الدولية بشكل كامل ألنها فرص
تعلم ثقافية قيمة ولدى النجاح خبرة في الزيارات التعليمية الدولية وسوف تدعم هذه االستراتيجية عند الضرورة.
 .4نريد أن يستمر نظام لقاء المعلمين أولياء االمور واليوم المفتوح في المدرسة الجديدة .
سوف يستمر ذلك
 .5كيف سيكون نظام المقاصف المدرسية في المدرسة الجديدة؟
سوف ترضيكم ترتيبات المقاصف والخدمات الخاصة باألوالد والبنات وقائمة الطعام التي ستكون مالئمة ثقافيا وصحية وطازجة في
موقع المدرسة ومن قبل مقدمي خدمات محترفين ومرافق من الدرجة االولى.
 .6ماذا عن الزي المدرسي ؟
يجري النظر في هذا الموضوع حاليا وبمجرد التوصل الى النتيجة فسيتم اعالمكم .
 .7في حال اعالمكم بالزي المدرسي الجديد فيُرجى إبالغنا مقدما حتى يكون لدينا الوقت الكافي لتجهيزه.
إذا كان التغيير مطلوبا من قِبل شركة  ، OLNGفسيتم التواصل بسرعة لضمان عدم وجود إزعاج لألولياء االمور
 .8ماذا عن االداريين الحاليين في المدرسة ؟
كما هو متعارف أن جميع الموظفين العمانيين سينتقلون إلى المدرسة الجديدة.

 -9نود أن يكون لدينا باص (مناوب) متاح في المدرسة.
نعم  ،سيتوفر ذلك
 .10نود الحصول على بعض البرامج الخاصة للطالب ذوي التحصيل الدراسي العالي .
يجري النظر في توفير هذه المناهج الدراسية وتشجع مؤسسة النجاح دائما بتعزيز الطالب بغض النظر عن قدراتهم  .يتم توفير الموارد
أو المصادر المناسبة لجميع مستويات القدرات في جميع مدارس النجاح .وستدعم النجاح ذلك بعمل نموذج للتقييم اعتبارا من شهر
سبتمبر.
 .11هل سيكون لدينا مدرسون متاحون لالحتياط في المدرسة الجديدة؟
يتم مراجعة ذلك في الوقت الحالي وبمجرد توصلنا لنتيجة سيم اعالمكم بذلك .
 .12ان حقائب المدرسة ثقيلة جدا فهل ستكون هناك خيارات أخرى بدال من الكتب كاأليباد أو الكتب االلكترونية ؟؟
سيتم النظر في هذا الموضوع ونقدر أهميته وبمجرد توصلنا لنتيجة سيم اعالمكم بذلك.
 .13ما هو نظام السلوكيات في المدرسة الجديدة ؟
من المؤكد أن ضبط السلوكيات هو أمر مهم للغاية لتحقيق النجاح في بيئة التعلم  ،كما أنه يبني القيم والمبادئ للحياة منن مرحلة المراهقة
حتى مرحلة البلوغ .ستقوم "النجاح" بتقديم بما يتناسب مع المعايير الدولية والتأكد من أن القوانين الرعوية والترتيبات والسياسات المتبعة
أن تكون جاهزة بحلول شهر سبتمبر .وسيتم تقديم المساءلة عن نتائج السلوك من خالل الرئاسة الجديدة كما وصت مؤسسة النجاح.
 .14ما هو نظام المكافآت في المدرسة الجديدة؟
ان القوانين والمكافآت مهمة ولكن بحسب بحوث الدعم العالمية فإنها تؤمن أن القيمة الجوهرية تفوق القيمة الخارجية  ،فالمكافآت المادية
مثال كالهدايا تعتبر ذات قيمة خارجية وسرعان ما يتم نسيانها .وهذه السياسة ما زالت قيده المراجعة .
 .15هل سيشارك أولياء األمور في خطة دروس التقوية ألبنائهم ؟
تنصح مؤسسة النجاح بأن يقوم الخبراء والمختصين باالهتمام في مجال ذوي االحتياجات الخاصة وفي إطار شامل مع فريق من الخبراء
وبرئاسة شخص ليكون المسؤول أمام ادارة المدرسة وتم التخطيط لهذا النموذج ليكون جاهزا في شهر سبتمبر.
 .16ما هي معايير توظيف الموظفين الجدد ؟
نقوم في الوقت الحالي بعملية دولية كبيرة في المملكة المتحدة والمنطقة وفي أماكن أخرى لتأمين توظيف المعلمين في مدرسة حي
الشروق الجديدة بحلول شهر سبتمبر .هناك ثالثة معارض توظيف كبيرة في لندن وكارديف وبرمنجهام خالل األسبوعين القادمين .نحن
نبذل قصار جهودنا للترويج عن مدرسة حي الشروق ووالية صور على المستوى الدولي لجذب األفضل وتدعم شركة الغاز  OLNGهذه
الخطة وترغب أيضا في أفضل المعلمين البريطانيين وأكثرهم تأهيال وذوي خبرة التي تتناسب مع المعايير الدولية وسوف نقوم بكل ما
هو ضروري لضمان إنهاء كل هذه االجراءات بحلول شهر سبتمبر.
 .17هل هناك أي خطط لمكافأة المعلمين الجيدين؟
بالتأكيد .تؤمن مؤسسة النجاح بأهمية االعتراف بالتعليم المتميز الذي يخدم المدرسة وطالبها .سيكون هناك نموذج بناء لتقييم
التدريس وكذلك نموذج للتدريب والتطوير على المستوى الدولي لتعزيز عملية التعليم الجيدة .نحن ما زلنا نخطط كيف سنقوم
بذلك ونتمنى أن تطمئنوا ألننا نقدر ذلك .
 .18لماذا لم تنظم الشركة أي اجتماعات مع أولياء األمور الطالعهم عن ما يحدث مع المدرسة الجديدة؟

ال أستطيع التعليق على ذلك ولكنني أخطط لبدء عدد من االستراتيجيات التي سوف تبقيكم على اطالع دائم.
 .19هل ستستمر أنشطة ما بعد المدرسة بشكلها الحالي؟
ال أعلم بذلك حاليا ولكن سألقي النظر في ذلك خالل االسبوع القادم أو بعده  .تؤمن مؤسسة النجاح دائما بأن كال من األنشطة
المعززة واليوم الدراسي المعتاد لها قيمة كبيرة وهي مهمة للتطور الشامل لألطفال حتى مرحلة البلوغ حيث يتعلمون العديد من القيم
االجتماعية في هذه الفترة.
 .20ما هو نظام التواصل في المدرسة الجديدة ؟
هناك العديد من أنظمة اإلدارة الجديدة وطرق التواصل التي يتم إدخالها في المواصفات الجديدة للمدرسة .سيكون هناك تواصل منتظم
وسريع وكذلك فرص لآلباء للوصول إلى العديد من المعلومات الرئيسية ألبنائهم مثل :الحضور والسلوكيات واإلنجازات الخ .كما سنقوم
بتقديم توصية بشأن تشغيل برنامج التواصل مع اإلدارة  ،التي ستسمح اآلباء واألمهات للوصول إلى معلومات حول المدرسة  ،ولكي
تتواصل المدرسة مباشرة مع أولياء األمور عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل وما إلى ذلك
 .21لماذا ال يكون لدينا وقت مخصص إلنهاء الواجبات المدرسية في المدرسة؟
تنصح "النجاح" بأن تكون الواجبات المنزلية وسيلة لتطوير االستقاللية والمسؤولية الشخصية للتعلم  ،ولكن يجب أن تعكس أيضا
العمر ولحظة التعلم لذلك الطفل .من الواضح أنه عندما يتقدم الطالب نحو االمتحانات في جميع األعمار  ،ستكون الدراسة المستقلة
مهمة وكذلك وسيلة ضرورية لتحقيق أفضل النتائج ويتم مناقشة هذا المجال حاليا .سيقوم العضو االداري المسؤول عن التعليم
األكاديمي والمناهج الدراسية والنتائج بعمل سياسة مناسبة تطابق المعايير الدولية لبداية العام الدراسي الجديد.
 .22هل سيكون لدينا كاميرات في المدرسة الجديدة؟
نعم  ،هناك العديد من األنظمة األمنية في المدرسة الجديدة وأنظمة المراقبة التي تضمن سالمة الطالب والموظفين
 .23كيف سيكون نظام دروس السباحة في المدرسة الجديدة؟ (أسبوع واحد لألوالد  ،أسبوع واحد للفتيات؟)
لست متأكدا من االجابة عن هذا السؤال حاليا ولكن سيكون ذلك جزءا من مراجعة المناهج الدراسية

