)(FROM QABAS OMAN SCHOOL TEACHERS
How I envisage the Qabas Oman School Ethos

من مؼلامث مدرسة كبس غامن
كَف بتصور مدرسة كبس غامن
من املؼلمة فيمية حسني
بتصور روح املدرسة يف مدرسة كبس غامن ابغتبارىا واحدت من امؼزم امصادق وامتفاين يف تؼظمي فرصة لك طامة واماكانتو .وًمت ذكل من خالل امروح
املوهجة ملرست يف ىذه املدرسة .مجَع بفراد اجملمتع املدريس هيمتون تبؼضيم امبؼض وٌشاركون ىدفا مشرتاك؛ بن تبخذ مدرسة كبس غامن اىل مس توايث بػىل.
مكؼلمة ،بسؼى جاىدت نلمسامهة يف املدرسة تطرًلة اجياتَة من خالل احرتام دامئ ملخرٍن ،واظيار امؼمل ادلاغي احللِلي .وهتدف مدرسة كبس غامن اىل
متكني امطالة من خالل تزوًدمه مبس توى ػال من انلغة الجنلزيًة ،وضامن بن ٍزدىر تؼلمييم يف املس تلبل ػىل بمكل وجو.
من املؼلمة انزيل توماس
بغتلد بن روح املدرسة ًنبغي بن تسمح خللق تُئة اجياتَة وتناءت حِث ٌشؼر الطفال ابلمان وادلافع نلتؼمل .حِث لك من الطفال واملوظفني سوف ًتؼلمون
وًتطورون من خالل امتؼلمي املس متر نلطالة وتطوٍر املوظفني .وستسمح روح املدرسة الجياتَة ابمتؼلمي امشامل اذلي ًتوافق مع املبادئ واملامرساث
السالمِة ،وسوف متكن املتؼلمني من امؼُش ثشلك متنامغ يف جممتع متؼدد امثلافاث.
وخللق روح مدرس َة اجياتَة ،بمسح مطاليب ابحلرًة يف معليم وخطاهبم داخل جدران امفصول ادلراس َة .وسوف ٌسمح هلم مطرح الس ئةل واس تكشاف
فضوهلم يف تُئة بمنة.
من املؼلمة فاساك
مكؼلمة ،بغتلد بهنا حباجة اىل احلفاظ ػىل روح املدرسة اميت متثل مؼتلداتنا ،وبفاكران ،ومعلنا .ان امسامث اميت سوف نمنهيا يف مدرسة كبس غامن متثل رؤًتنا
املشرتكة واحساس نا ابملسؤومَة.
ىدفنا ىو احلفاظ ػىل ػالكاث اجياتَة مع طالتنا وبومَاء المور ،واملؼلمني الخرٍن .بومن ابمؼمل ادلاغي ،وبجشع ػىل امتؼاون .وػالوت ػىل ذكل ،حنن حباجة
اىل مؼامةل تؼضنا امبؼض ابحرتام ،وحنن حباجة اىل احلفاظ ػىل ػالكاث همنَة مع مجَع بغضاء جممتؼنا.
من املؼلمة مادمني فُسار
بغتلد بن املدرسة جية بن تكون ماكان ٌشؼر فِو امطفل ابلمان واحلة .جية ػىل املؼمل وكذكل املدرسة ثشلك ػام بن ًضع احتَاجاث امطالة بول .جية
بن ٌشؼر الابء تبن بطفاهلم يف بًد بمِنة وبهنم ل داغي نلللق ثشبن تؼلمييم بو تطورمه.
من املؼلمة كتامني
ًتؼمل الطفال من المثةل املوجودت بماهمم
لك طفل ىو فرد فرًد من هوػو حيتاج اىل رػاًة وبمنة وحمفزت امبُئة
لك طفل ًتؼمل يف وتريتو

ترجمة مختصرة للموضوع األصلي الذي باللغة االنجليزية.

