Invitation to register your child at Qabas Oman School
We are pleased to announce that Qabas Oman School is now accepting new registrations
of students for school start on February 12th, 2017. We have a limited number of open
places in our Kindergarten classes and also in Grade 1, 2, and 3. You are welcome to
contact the school or visit the school with your enquiries about registration before the start
of the school semester.
With all respect,
Dr Robert Ryan
Tel: 25546545
E-mail: info@qabasomanschool.com

Mobile: (+968) 98129537
Website: www.qabasomanschool.com

About Qabas Oman School
Qabas Oman School was founded in August 2016, under the supervision of Dr. Robert
Ryan. It is a bilingual school (English and Arabic), and uses the English Cambridge
Primary curriculum in the core subjects. The school is located in Sur, in Al Murtaffa
(near the Ministry of Tourism building). The school offers Kindergarten classes, and
Grade 1, 2, and 3. In September, 2017 we will open Grade 4 classes.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Other educational programs and activities
A program for the correct memorization and recitation of Holy Quran
A reading and writing in Arabic and English development program
‘Star of the Week’ (students can earn this achievement for excellent work and
behaviour)
After-school activities (every Tuesday, a variety of activities, sports, educational,
artistic, etc.)
Our staff
Our teachers are qualified and experienced native English speakers.
Our administration staff are professional and experienced Omanis with Bachelor
Degrees.

Updated: December, 2016

دعوة لتسجيل طفلك في مدرسة القبس عمان
، 2017.  فبراير12 يسرنا أن نعلن أن مدرسة قبس عمان تستقبل اﻵن التسجيﻼت الجديدة من الطﻼب لبداية الدراسة في
فيسعدنا.  وأيضا في الصف اﻷول والثاني والثالث، لدينا عدد محدود من اﻷماكن المفتوحة في صفوف رياض اﻷطفال
.استقبال استفساراتكم حول التسجيل قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وذلك باﻻتصال بهواتف بالمدرسة أو زيارتنا
مع فائق اﻻحترام
 روبرت راين.د
: (+968) 98129537نقال: 25546545
: www.qabasomanschool.comالموقع اﻻلكتروني:info@qabasomanschool.com

الهاتف
اﻹيميل

حول مدرسة القبس عمان
وهي مدرسة ثنائية اللغة.  تحت إشراف الدكتور روبرت رايان2016، تأسست مدرسة قبس عمان في شهر أغسطس عام
)تقع المدرسة في وﻻية. )وتعتمد منهج اللغة اﻹنجليزية( كامبردج اﻻبتدائي في المواد اﻷساسية، (العربية واﻹنجليزية
والصفوف اﻻبتدائية، )تقدم المدرسة فصول رياض اﻷطفال. في حي المرتفعة( بالقرب من مبنى وزارة السياحة، صور
. سوف تفتح المدرسة الصف الرابع2017 )وفي سبتمبر القادم. (اﻷول – الثالث
البرامج واﻷنشطة التعليمية اﻷخرى
.برنامج لتحفيظ الصحيح وتﻼوة القرآن الكريم
القراءة والكتابة في برنامج تطوير اللغة العربية واللغة اﻹنجليزية
)"نجم اﻷسبوع(' يمكن للطﻼب كسب هذا اﻹنجاز على العمل الممتاز والسلوك
ومجموعة متنوعة من اﻷنشطة والرياضة والتعليمية، أنشطة ما بعد المدرسة( كل يوم ثﻼثاء
)الخ، والفنية
موظفينا
.مؤهلون لدينا المعلمين وذوي الخبرة الناطقين باللغة اﻹنجليزية
.إدارة شؤون الموظفين لدينا عمانيين متخصصين وذوي خبرة مع درجة البكالوريوس
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