
 

 
 

30th August 2020 
Dear Parents/ Guardians, 
 
I hope that this letter finds you and your families safe and well and a warm welcome to all new and 
returning students to the 2020-21 academic year. I know that my staff are looking forward to the start 
of this new year and despite the travel restrictions currently in place all of our staff are back in Oman 
and ready to start teaching. Joining our school this year is Ms. Eleri Jones who will be teaching KG, Mr. 
Chris Hassan who will be teaching in Year 3, Mr. Rob Jones who will be teaching in Year 4, Ms. Josie Reay 
who will be teaching Upper Primary Art and Ms. Emily Richards who will be teaching Lower Primary 
Music. We also welcome back Ms. Helen Toppin who will be re-joining the school to teach in Year 5. 
Please join us in welcoming them to The Sultan’s School and Oman. 
 
Following Dr Glenn’s announcement regarding the start of our online learning I am delighted to start 
communicating the details of our program and how it will operate for our Primary Students. We will be 
using Firefly (a Virtual Learning Environment) to deliver the content for our online learning program and 
Microsoft Teams to host live sessions with students. We will also continue to use Class Dojo as we move 
over to these two platforms to communicate with you, ensuring that we fully support you as we start 
our new school year. 
 
Firefly is a program used by schools worldwide in order to support student’s learning, wherever they 
are. Firefly enables schools and teachers to deliver engaging learning remotely, from setting tasks to 
sharing resources as well as manage parent communication efficiently. Microsoft Teams is also used 
worldwide by schools helps to engage students with virtual face-to-face connections and activities, it 
comes with a school email address which gives free access to Microsoft Office 365. Both of these 
platforms were used by Secondary to successfully deliver their online program last year. 
 
As per the Ministry of Education announcement we are allowed to start our online learning program 
from Tuesday 1st September. To aid you and your children to settle and adjust to online program this will 
be phased across the first week of school as follows: 
 
Tuesday 1st September 
 

• New class lists will be issued. The class lists have been finalized and have taken into account, 
wherever possible, any parental requests submitted in May. At this stage any further requests 
must be submitted by email to myself with a sound educational reason for any change. As per 
the original letter we cannot accept any requests for particular classes or teachers. 

• An introductory video will be issued from your child’s new Homeroom teacher, so they get to 
see their new teacher and learn something about them. 

• New timetables will be issued. You child’s timetable will be sent to you so you know what work 
will be sent home on a daily basis and when live sessions will happen during the school day. 

• An online questionnaire will be issued. You will receive a questionnaire regarding your access to 
broadband, devices and ability to attend live sessions so we can support you during our online 
learning program. 



 

 
 

 
Wednesday 2nd September 
 

• Log in details for Firefly and Microsoft Teams will be issued. We will be sending you the email 
addresses and passwords you require to log into both platforms. A school email address has 
been created for all your children in order to access both Firefly and Teams. 

• Instructions in English and Arabic will be sent to you alongside videos from Firefly explaining 
how to log onto both platforms either via a web page or their dedicated apps. 

• IT staff will be available to support you in logging on and registering for both platforms. 
 
Thursday 3rd September 
 

• Instructions in English and Arabic will be sent to you alongside videos from Firefly explaining 
how to navigate both platforms so you children can access work set, submit their work to their 
teachers and access live sessions. 

• IT staff will be available to support you in navigating and accessing the different features of both 
platforms. 

 
Sunday 6th September 
 

• The online program for Years 4, 5 and 6 will start. 

• A virtual Year 4-6 Parent Information Evening will take place to be hosted via Zoom. 
 
Monday 7th September 
 

• The online program for Years 1, 2 and 3 will start. 

• A virtual Year 1-3 Parent Information Evening will take place to be hosted via Zoom. 
 
Tuesday 8th September 
 

• The online program for KG will start. 

• A virtual KG Parent Information Evening will take place to be hosted via Zoom. 
 
The first few weeks of our online program will operate in 2 different phases as detailed below: 
 
Week 1 
 

• In order to introduce our new program, we will use the first week to focus on settling your 
children back into school, getting them back into a routine and making sure you and your 
children can access Firefly and Teams.  

• Each day will start with an online homeroom session where attendance will be taken (as per 
Ministry of Education Requirements) using Teams, attendance at these online sessions is 
compulsory. 



 

 
 

• Two activities per day will be sent home using Firefly, one English and one Arabic. 

• There will be no specialist activities during this first week. 

• A weekly online assembly will take place. 
 
Week 2 
 

• Our online program will start in full for each class using the timetables sent out on Tuesday 1st 
September. 

• Each day will start with an online homeroom session where attendance will be taken (as per 
Ministry of Education Requirements) using Teams. 

• For Years 2-6, four activities per day will be sent home using Firefly according to the student’s 
timetable. In addition, there will be live sessions using Teams for each activity where the 
teachers are available to support your children with their work, attendance at these online 
sessions is compulsory. 

• For KG-Yr1, there will be daily homeroom and live teaching sessions using Teams in English and 
Arabic. In addition, there will be activities and live sessions for specialist subjects. 

• A weekly online assembly will take place. 
 
Although we would prefer to be able to see your children in person, I am excited about the online 
program learning program we will be offering to your children. I am sure that you will have many 
questions, but my staff and I will ensure that you and your children have the support you need to access 
the program successfully. 
 
As we have all discovered, we are living in a time when things can change very quickly. We will update 
you of any changes in events and procedures as we meet them. 
 
I would like to thank you in advance for your help and support as we start a school year very differently 
to the way things have been done in the past. If you have any questions, then please do not hesitate to 
contact me. If you wish to discuss something in more detail, then please contact Ms. Asia Al Naemi to 
make an appointment for me to call you. 
 
Kind regards,  

 
Mr. Darren Sibley 
Head of Primary School 
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 األفاضل أولياء األمور االعزاء، 

 

والعائدين في العام الدراسي  هذه وأنتم وأسركم بأمان وبصحة جيدة. وأرحب ترحيبًا حاًرا بجميع الطالب الجدد  تي  آمل أن تصلكم رسال

. أعلم بأن طاقمنا يتطلع إلى بداية هذا العام الجديد، وعلى الرغم من قيود السفر المعمول بها حاليًا؛ فقد تمكن جميع  2021-  2020الحالي  

نز، والتي ستقوم بتدريس  موظفينا من العودة إلى عمان وهم على استعداد لبدء التدريس. انضمت إلى مدرستنا هذا العام الفاضلة إليري جو

مرحلة رياض األطفال، والفاضل كريس حسن الذي سيقوم بتدريس السنة الثالثة، والفاضل روب جونز الذي سيقوم بتدريس السنة الرابعة،  

التي ستدرس الموسيقى   إميلي ريتشاردز  العليا، والفاضلة  االبتدائية  للمرحلة  الفنون  للمرحلة  والفاضلة جوزي راي والتي ستدرس مادة 

يرجى  الخامسة.  السنة  وستدّرس طالب  المدرسة  إلى  االنضمام  التي ستعاود  توبين  الفاضلة هيلين  بعودة  أيًضا  نرحب  الدنيا.  االبتدائية 

 االنضمام إلينا والترحيب بهم في مدرسة السلطان وفي سلطنة عمان. 

 

يسعدني أن أبدأ في تزويدكم بتفاصيل برنامجنا، وكيف سيعمل لطالبنا  بعد إعالن الدكتور جلين بشأن بدء العملية التعليمية عبر اإلنترنت،  

االلكترونية )بيئة تعلم افتراضية( لتقديم محتوى برنامج التعلم عبر اإلنترنت الخاص   Fireflyفي المرحلة االبتدائية. سوف نستخدم منصة 

رة مع الطالب. كذلك سنواصل استخدام تطبيق كالس  الستضافة الجلسات المباش  Microsoft Teamsبنا وكذلك سوف نستخدم برنامج  

إلى حين االنتقال إلى هذين النظامين األساسيين للتواصل معكم، مما يضمن أننا نقدم لكم الدعم الكامل مع بدء العام    Class Dojoدوجو

 الدراسي الجديد. 

 

المدارس والمعلمين    Fireflyالطالب أينما كانوا. يمّكن  : هو برنامج تستخدمه المدارس في جميع أنحاء العالم لدعم تعلم  Fireflyمنصة  

ستخدام  من تقديم التعلم الجذاب عن بُعد، بدًءا من تعيين المهام الواجبات إلى مشاركة المصادر، وكذلك إدارة اتصاالت الوالدين بكفاءة. يتم ا

Microsoft Teams  اعد على إشراك الطالب من خالل االتصاالت وتنفيذ  أيًضا في جميع أنحاء العالم من قبل المدارس، وهو برنامج يس

. لقد  Microsoft Office 365األنشطة االفتراضية وجًها لوجه، وهي تأتي مع عنوان بريد إلكتروني للمدرسة يمنح وصوالً مجانيًا إلى  

برنامجه في  بنجاح  الخدمات  لتقديم  الثانوية  المدرسة  بواسطة  األساسيين  النظامين  كال  استخدام  الدراسي  تم  العام  اإلنترنت خالل  م عبر 

 الماضي. 

 

سبتمبر. لمساعدتك أنت   1وفقًا إلعالن وزارة التربية والتعليم؛ يُسمح لنا ببدء برنامج التعلم عبر اإلنترنت اعتباًرا من يوم الثالثاء الموافق 

تنفيذ ذلك على مراحل خالل األسبوع األول من المدرسة على وأطفالك على االستقرار والتكيف مع البرنامج المقّدمة عبر اإلنترنت، وسيتم  

 النحو التالي: 

 

 سبتمبر: 1الثالثاء الموافق 

 

أية طلبات مقّدمة من    - حيثما أمكن ذلك    - سيتم إصدار قوائم جديدة للفصول: تم االنتهاء من إعداد قوائم الفصول وأخذ في االعتبار   •

مع  أولياء األمور خالل شهر مايو   البريد اإللكتروني إلّي مباشرةً  أخرى عبر  أية طلبات  الماضي. في هذه المرحلة، يجب إرسال 

توضيح السبب التعليمي ألي طلب تغيير. وفقًا للرسالة األصلية؛ ال يمكننا قبول أي طلبات لالنتقال إلى فصول محددة أو إلى مدرسين  

 معينين. 

 

 ف الجديد يقدمه ألطفالكم؛ حتى يتمكنوا من رؤية معلمهم الجديد ومعرفة شيء عنه.سيتم إصدار فيديو تمهيدي من قبل مربي الص •

 

إصدار جداول زمنية جديدة: سيتم إرسال الجدول الزمني لطفلك حتى تتمكنوا من معرفة العمل الذي سيتم إرساله إلى المنزل بشكل  •

 يومي، ويبين لكم مواعيد انعقاد الجلسات الحيّة خالل اليوم الدراسي. 

 



 

 
 

سيتم إصدار استطالع رأي عبر اإلنترنت: سوف تتلقى استبيانًا يتعلق بشأن وصولك إلى شبكة االنترنت، واألجهزة المستخدمة،   •

 والقدرة على حضور الجلسات الحية المباشرة حتى نتمكن من تقديم الدعم لكم خالل برنامج التعلم عبر اإلنترنت. 

 

 سبتمبر: 2األربعاء الموافق 

 

الخاصة بكم ن وسوف نرسل لكم عناوين البريد   –  Microsoft Teamsو Fireflyبيانات تسجيل الدخول إلى ـ  سيتم إصدار  •

اإللكتروني وكلمات المرور التي ستحتاجونها لتسجيل الدخول إلى كال المنصَّتين. وقد تم إنشاء عنوان بريد إلكتروني مدرسي لجميع  

 . Teamsو Fireflyأطفالكم من أجل الوصول إلى كل من 

•  

تشرح كيفية  Fireflyسوف نرسل إليكم تعليمات االستخدام باللغتين اإلنجليزية والعربية، إلى جنب مع مقاطع فيديو مقدمة من  •

 تسجيل الدخول إلى كال النظامين "سواء عبر صفحات الويب أو من خالل التطبيقات المخصصة". 

 لتقديم الدعم لكم في الدخول والتسجيل لكال النظامين. سوف يكون موظفو تكنولوجيا المعلومات متاحين  •

 

 سبتمبر: 3الخميس الموافق 

 

تشرح كيفية التنقل بين كال   Fireflyسوف يتم إرسال تعليمات باللغتين اإلنجليزية والعربية، باإلضافة إلى مقاطع فيديو مقدمة من  •

لمهام، وإرسال أعمالهم إلى معلميهم، والوصول إلى الجلسات  النظامين األساسيين حتى يتمكن أطفالكم من الوصول إلى قائمة ا

 التعليمية المباشرة. 

سيكون موظفو تكنولوجيا المعلومات متاحين لتقديم الدعم لكم في كيفية التنقل والوصول إلى الميزات المختلفة لكال النظامين   •

 األساسيين.

 

 سبتمبر:  6األحد الموافق 

 

 . 6،   5، 4وات بدء برنامج التعلم عن بعد للسن •

 Zoom، وسيتم استضافتها عبر  6 –  4سوف تقام أمسية افتراضية لتقديم المعلومات ألولياء أمور طالب السنوات  •

 

 سبتمبر: 7االثنين الموافق 

 

 . 3، 2، 1بدء برنامج التعلم عن بعد للسنوات  •

 Zoom، وسيتم استضافتها عبر 3 –  1سوف تقام أمسية افتراضية لتقديم المعلومات ألولياء أمور طالب السنوات  •

 

 سبتمبر: 8الثالثاء الموافق 

 

 . KG2بدء برنامج التعلم عن بعد لمرحلة التمهيدي  •

 Zoomها عبر سوف تقام أمسية افتراضية لتقديم المعلومات ألولياء أمور طالب التمهيدي، وسيتم استضافت •

 

 سوف يسير العمل خالل األسابيع القليلة األولى من برنامجنا )عبر اإلنترنت( على مرحلتين مختلفتين كما هو مفصل أدناه: 

 األسبوع األول 



 

 
 

من أجل تقديم برنامجنا الجديد؛ سوف نستخدم األسبوع األول للتركيز على إعادة أطفالك إلى المدرسة، وإرجاعهم إلى الروتين  •

 . Teamsو Fireflyوالتأكد من إمكانية وصولك أنت وأطفالك إلى 

اإلنترنت حيث سيتم • الفصول عبر  لمتطلبات  تسجيل    سيبدأ كل يوم بجلسة مع مربي  التعليم( باستخدام  الحضور )وفقًا  وزارة 

 ، والحضور في هذه الجلسات عبر اإلنترنت إلزامي. Teamsبرنامج 

 ، أحدهما باللغة اإلنجليزية واآلخر باللغة العربية.Fireflyسوف يتم إرسال نشاطين في اليوم إلى المنزل باستخدام  •

 لن تكون هناك أنشطة متخصصة )رياضة، فن، موسيقى( خالل األسبوع األول.  •

 يتم عقد تجمع عام أسبوعي عبر اإلنترنت.س •

 

 األسبوع الثاني 

 الموافق سبتمبر. 1سيبدأ برنامجنا "عبر اإلنترنت" بالكامل لكل فصل باستخدام الجداول الزمنية المرسلة يوم الثالثاء  •

سوف يبدأ اليوم الدراسي بجلسة حيّة "عبر اإلنترنت" مع مربي الفصول، وسيتم تسجيل الحضور )حسب متطلبات وزارة التعليم(   •

 . Teamsباستخدام برنامج 

وفقًا للجدول الزمني للطالب. باإلضافة  Firefly؛ سيتم إرسال أربعة أنشطة يوميًا إلى المنزل باستخدام 6 –  2بالنسبة للسنوات  •

لكل نشاط حيث يتوفر المعلمون لدعم أطفالك أثناء عملهم، وسيكون    Teamsذلك، ستكون هناك جلسات مباشرة باستخدام    إلى

 والحضور في هذه الجلسات عبر اإلنترنت إلزامي. 

  Teamsبالنسبة لرياض األطفال والسنة األولى؛ فستكون هناك جلسة يومية مع مربي الصفوف وجلسات تدريس مباشرة باستخدام   •

)الفن،   التخصصية  المواد  لموضوعات  وجلسات حية  أنشطة  هناك  ذلك، ستكون  إلى  باإلضافة  والعربية.  اإلنجليزية  باللغتين 

 الرياضة، والموسيقى(.

 سيتم عقد تجّمع أسبوعي عام عبر اإلنترنت. •

 

ج التعلم عبر اإلنترنت الذي سنقدمه لهم. أنا  على الرغم من أننا نفضل أن نكون قادرين على رؤية أطفالك شخصيًا، إال أنني متحمس لبرنام

متأكد من أنه سيكون لديكم العديد من األسئلة، ولكنني وفريق العمل لدينا، سوف نضمن حصولكم أنتم وأطفالكم على الدعم الذي تحتاجونه  

 للوصول إلى البرنامج بنجاح. 

 

األشياء بسرعة كبيرة. سنطلعك على أي تغييرات في األحداث واإلجراءات  كما اكتشفنا جميعًا، نحن نعيش في وقت يمكن أن تتغير فيه  

 عندما نتلقاها. 

 

ي  أود أن أشكركم مقدًما على مساعدتكم ودعمكم، حيث أننا نبدأ العام الدراسي بشكل مختلف تماًما عن الطريقة التي تم بها إنجاز األمور ف

تصال بي. وإذا كنت ترغب في مناقشة شيء ما بمزيد من التفصيل، فيرجى االتصال  الماضي. إذا كان لديكم أية أسئلة؛ فال تترددوا باال

 بالفاضلة آسيا النعيمي لتحديد موعد لالتصال بك. 

 

 أطيب التحيات، 

  
 السيد دارين سيبلي 

 مدير المدرسة االبتدائية 


