


Dear Parents, 

Greetings from Indian School Salalah!! 

We trust that all of you are safe and following safety guidelines. This pandemic has brought 

many a challenge for each of us be it emotional, social or financial.  We are all affected by it 

but we are sure to overcome it very soon. 

The Management, Principal and Staff would like to thank our wonderful parents for being with 

us and for their constant and continuous support in all our endeavors. Your appreciation is 

tremendous and we feel privileged to have such a strong and supportive parent community. 

We are extremely happy to share with you that in the class X and XII 2020 CBSE Board exam 

results, that was recently released, your wards have made us proud by securing cent percent 

results in both X and XII. Highlights of our results: 

 

►In class X results, Miss Samyuktha Venkatesan broke the previous records and topped the 

school as well as she also bagged Second Position among all the Indian Schools in Oman with 

493marks (98.6%)  

► Nine centums – four in Maths, three in French, one in English and one in Social Science- is 

a new academic record set by the school. 

► In Class XII, in the Science Stream out of 62 students who appeared for the class 12 exam, 

61 got distinction and above i.e. above 75%.  

►In the Commerce stream, out of 99 students, 57 students got distinction and above i.e 

above 75%.  

►Master Mihir Rawat with 96.8% and Miss. Haya Fayaz with 94.4% topped the school in 

Science and Commerce stream respectively.  

 

These excellent results have been achieved not only due to the unstinted effort of our teachers 

but the constant support and cooperation of you, dear parents. 

 

►Online classes: When schools were closed and we were confined to our homes due to 

the pandemic, Indian School Salalah was one among very few Indian Schools in the Sultanate 

that started online classes for its students from the first week of April 2020.  

►The staff and faculties with the support of IT dept, to ensure the continuation of learning 

to your wards, are committed to impart the best for them in online classes just as effective as 

face to face education in a physical classroom environment. 

► Rich e-learning resources in the school website, online class with learning resources and 

online assessment through google classroom. 

In spite of the great job done by the teachers of ISS in teaching our kids in online classes, 

due to the financial condition of the school, we have implemented salary reduction of about 

40% for each staff member in order to cope with the discounts announced in fee payment by 

the board of directors of Indian schools in Oman, from May to August, 2020. As you are aware 

that ISS is a non-profitable community school which runs on the fee collected from parents 

only. 85% of the fee collected is spent towards salary of staff. In the event of non-collection 



of the fee it is very difficult to run the school and pay salaries. As per school record, during 

the last three months the average fees collection is not more than 30% of the student enrolled 

forcing the school management to overdraw from its bank accounts. 

If this trend continues for one more month the school shall face a very big financial crisis and 

will not be in a position to pay salaries to its staff leading to disruption of studies and staff 

layoffs. I therefore once again humbly request you to support your school by paying up the 

due fees at the earliest.  School fee collection counter is open for all the classes from Sunday 

to Thursday between 8.15 am and 1.30 pm. Those parents who can pay more than a month 

fee are requested to do so. This will help us to ease our situation in meeting our monthly 

expenses. Parents desirous of seeking fee concessions (salary below RO 250 a month) as per 

school rules should also do so by sending in their request with supporting documents required 

for the same.   

I am sure that the ISS parent community shall ensure that our school is able to tide over this 

challenging situation and will stand with the school in these tough times.  

Thanking you in anticipation. 

 

School Management Committee 
Indian School Salalah 
 

 

 

 



प्रिय अभििावको, 

सबको इंडियन स्कूल सलालाह की ओर से बधाई! 

आशा है कक आप सिी सरुक्षित हैं और सरुिा दिशाननिेशों का पालन कर रहे हैं। इस महामारी ने हममें 
से ित्येक के भलए िावनात्मक,  सामाजिक और प्रवत्तीय चुनौनतयााँ  खडी की हैं । हम सिी इससे 
ििाप्रवत हैं लेककन हमें परूा प्रवश्वास है कक बहुत िल्ि इस जस्िनत से उिर सकत ेहैं। 

िबधंक सभमनत,  िधानाचायय,  भशिक तिा अन्य कमायचारी, चुनौनतयों के इस अवसर पर हमारा साि िेने 
के भलए और हमारे सिी ियासों में ननरंतर समियन के भलए आप सिी को आिार व्यक्त करना चाहत ेहैं। 
हम ऐसे महान अभििावक समिुाय पाकर परूी तरह अपने आपको धन्य अनिुव करत ेहैं िो हर कदिन 
पररजस्िनत का सामना करने में हमारा उत्साह बढाता रहता है। ।  

आपको यह बतात े हुए बहुत खुशी हो रही है कक हाल ही में घोप्रित ककए गए 2020 सी.बी.एस.ई. की 
िसवी ं और बारहवीं किाओं की परीिाओं में हमारे छात्रों ने िसवीं और बारहवीं  िोनों में शत-िनतशत 
उत्तीर्य होकर हमें गौरवाजन्वत ककया है।  

2020 बोिय परीिाओं की पररर्ामों की खूबबयााँ आपके समि लाने में गवय का अनिुव करत ेहैं िो इस 
िकार है- 

दसव ीं कक्षा - 2020 

 नया रिकार्ड - कुाँ वारी. सयंकु्ता वेंकटेशन ने प्रपछले ररकॉिय तोडकर न केवल हमारे प्रवद्यालय में ििम 
पाया है परंत ुओमान के सिी इंडियन स्कूलों में 493 अकंों (98.6%) के साि िसूरा स्िान हाभसल 
ककया है। 

 

 100% अींक – हमारे छात्रों ने नौ प्रवियों में 100/100 अकं पाकर नया कीनत यमान स्िाप्रपत ककया है 
जिसमें गणर्त–4, फ्ांसीसी-3, अगं्रजी-1 और सामाजिक प्रवज्ञान-1 सजममभलत हैं। 

बािहव ीं कक्षा – 2020 

 हमें यह कहत ेहुए हिय हो रहा है कक प्रवज्ञान प्रवधा के अतंगयत 62 छात्रों में से 61 ने 75%  से अधधक 
अकं पाकर प्रवभशष्ट स्िान िाप्त ककया है। और - 

 वाणर्ज्य प्रवधा के अतंगयत 99 छात्रों में से 57 ने 75% से अधधक अकं पाकर प्रवशिे स्िान हाभसल 
ककया है। 



 प्रवज्ञान प्रवधा में कुमाि ममहहि िावत 96.8%  के साि और वाणर्ज्य प्रवधा में कुुँ वािी हया फैयाज़ ने 
94.4% के साि ििम स्िान िाप्त ककया है।   

इसमें कोई शक नहीीं कक ये उत्कृष्ट परिणाम न केवल हमािे मशक्षकों के सतत प्रयासों के कािण, बल्कक 
सभ  अमभभावकों के ननिींति समर्डन औि सहयोग के कािण ही प्राप्त हुए हैं। 

 ऑनलाइन कक्षाएीं : महामारी के कारर् िब हम अपने घरों में भसमट गए िे और सारे स्कूल बिं ि,े 

इंडियन स्कूल सलालाह सल्तनत में बहुत कम िारतीय स्कूलों में से एक है जिसने अिलै 2020 के 
पहले सप्ताह स ेही अपने छात्रों के भलए ऑनलाइन किाएाँ शरुू की िीं। 

 हमारे भशिक, कंप्यटर प्रविाग के भशिकों और कमयचाररयों की सहायता से ऑनलाइन वगों में छात्रों 
के भलए भशिा की ननरंतरता को बनाए रखन ेऔर ित्यि भशिा के अनिुव तिा स्कूली वतावरर् 
ििान करने में परूी तरह िनतबद्ध हैं।   

 छात्रों की सहायता के भलए हमारे वेब साइट में ईलेननिंग ससंाधनों के साि-साि ऑनलाइन भशिर्, 
गगूल किाओं में अन्य भशिर् सामधग्रयााँ िी उपलब्ध करायी िा रही हैं।   

हमारे बच्चों को ऑनलाइन किाओ ंमें पढाने में इंडियन स्कूल सलालाह के भशिकों द्वारा ककए गए 
महान काम के बाविूि, स्कूल की प्रवत्तीय जस्िनत तिा  बोिय ऑफ िायरक्टसय ऑफ इंडियन स्कूलस ऑफ 
ओमान द्वारा मई से अगस्त तक फीस में छूट की घोिर्ा के कारर् हमने स्कूल के ित्येक सिस्य के 
वेतन में लगिग 40% की कटौती लाग ूकी है । आप िानत ेही हैं कक आई.एस.एस एक गरै-लािकारी 
सामिुानयक स्कूल है िो केवल माता-प्रपता से एकत्र शलु्क पर चलता है। एकत्र शलु्क का 85% िाग 
कमयचाररयों के वेतन के भलए खचय ककया िाता है। सिी अभििावकों को यह िी मालमू है कक शलु्क िमा 
न करने की जस्िनत में स्कूल चलाना और वेतन िेना बहुत िषु्कर होगा। स्कूल ररकॉिय के अनसुार, प्रपछल े
तीन महीनों के िौरान औसत फीस सगं्रह 30% अधधक नहीं जिसने िबधंक सभमनत को बैंक से ओवरड्रॉ 
करने पर मजबरू ककया है। 

हमें यह कहत ेहुए बहुत िखु हो रहा है कक यदि एक और महीने तक ऐसी जस्िनत बनी रहे  तो स्कूल को 
एक बहुत बड ेआधियक सकंट का सामना करना पडगेा और स्कूल अपने भशिकों एव ंअन्य कमयचाररयों को 
वेतन िेने की हालत में नही ंहोगा तिा भशिकों की सखं्या कम करने की जस्िनत पिैा हो सकती है। इससे 
छात्रों की पढाई में बाधा पड सकती है । इसभलए मैं एक बार कफर आपसे प्रवनम्रतापवूयक अनरुोध करता हूाँ 
कक आप िल्ि से िल्ि स्कूली शलु्क का िगुतान करके अपने स्कूल का समियन करें। स्कूल शलु्क सगं्रह 
काउंटर रप्रववार से गरुुवार तक सबुह 8.15 बि ेसे िोपहर 1.30 बिे तक खुला रहेगा। िो अभििावक एक 
महीने से अधधक फीस िर सकें  कृपया अपना सहयोग िें। आपका यह सहयोग स्कूल के माभसक खचय 



ननपटाने में हमारी बडी सहायता कर सकता है। िो अभििावक स्कूल फीस से छूट पाना चाहत े हैं 
(जिनका वतेन िनत माह 250 ररयाल से कम हो) वे उधचत िमार् के साि आविेन िे सकत ेहैं।    

मझुे परूा प्रवश्वास है इंडियन स्कूल सलालाह के अभििावक समिुाय यह सनुनजश्चत करेगा कक हमारा 
स्कूल इस चुनौतीपरू्य जस्िनत से ननपटने में सिम है और इस कदिन पररजस्िनत में स्कूल के साि है। 

धन्यवाि। 



പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളേ, 

ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സലാലയുടെ ആശംസകൾ !! 

നിങ്ങൾഎലലാവരുംസുരക്ഷിതരാടെന്ുംസുരക്ഷാമാർഗ്ഗനിർളേശങ്ങൾരാലിക്കു
ന്ുടെന്ും ഞങ്ങൾ വിശവസിക്കുന്ു. വവകാരികളമാസാമൂഹികളമാ 
സാമ്പത്തികളമാ ആകടെ, ഈ രകർച്ചവയാധി നമ്മിൽ ഓളരാരുത്തർക്കും 
ജീവിതത്തിൽ നിരവധി ടവലലു വിേികൾ ടകാെുവന്ിെുെ്. നാടമലലാവടരയും ഇത് 
ബാധിക്കുന്ുടെങ്കിലും വേടര ളവഗം അതിടന മറികെക്കുടമന്് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുെ്. 
മാളനജ്ടമൻറ്, പ്രിൻസിപ്പൽ, സ്റ്റാഫ് എന്ിവർ, സ്ളനഹസമ്പന്രായ 
മാതാരിതാക്കൾക്ക്, ഞങ്ങേുടെ എലലാ പ്ശമങ്ങേിലും ഉറച്ചുനിന്് നിരന്ത്രമായ 
രിന്ത്ുെ നൽകുന്തിനു നന്ദി രറയുന്ു. നിങ്ങേുടെ സ്ളനഹം വേടര 
വലുതാണ്, മാപ്തമലല അത്തരം ശക്തവും രിന്ത്ുെയുള്ളതുമായ ഒരു 
രക്ഷാകർതൃ സമൂഹം ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾ  എളപ്പാഴും ആപ്ഗഹിക്കുന്ു. 

അെുത്തിടെ രുറത്തിറങ്ങിയ രത്താം ക്ലാസ്സ്, രപ്ന്ത്ൊംക്ലാസ്സ് 2020 സിബിഎസ്ഇ 
ളബാർഡ് രരീക്ഷാ ഫലങ്ങേിൽ, നിങ്ങേുടെ കുെികൾ 100ശതമാനം വിജയം 
ളനെി ഞങ്ങടേ അഭിമാനരുേകിതരാക്കിയത് നിങ്ങേുമായി രങ്കിെുന്തിൽ 
ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സളന്ത്ാഷമുെ്. നമ്മുടെ രരീക്ഷാഫലങ്ങേുടെ 
പ്രധാനടപ്പെഭാഗങ്ങൾ :- 

❖ പത്താം ക്ലതസ് ഫലത്ിൽ മിസ് സാംയുക്തതവെങ്കടേശൻ സ്കൂൾ മുൻ 
വെടകതർഡുകൾ മെികേന്ന് ഒന്നതമവെത്ി. കൂേതവെ 493/500 (98.6%)   
മതർകുമതയി ഒമതനിവല എലലത ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിലുാംെച്ചു രണ്താം സ്ഥതനാം 
ടനേി. 

❖ ഒൻപത് വസൻൊംസ്(100) - സ്കൂൾ സ്ഥതപിച്ച പുെിയ അകതദമിക് വെടകതർഡ് 

❖ മതത്മതറ്റിക്സ്- 4 

❖ ഫ്ഫഞ്ച് ഭതഷ- 3 

❖ ഇാംഗ്ലീഷ്-1   
❖ ടസതഷയൽ സയൻസ്-1  

 

❖ പഫ്ന്ത്ണ്താം ക്ലതസിൽ, സയൻസ് െിഭതഗത്ിൽ, പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹതജരതയ 62 

െിദയതർത്ഥികളിൽ 61 ടപർക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ലഭിച്ചു. അെതയത്  75% ന് മുകളിൽ. 

❖ വകതടമഴ്സവിഭതഗത്ിൽ, 99 െിദയതർത്ഥികളിൽ 57 െിദയതർത്ഥികൾക് 
ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ലഭിച്ചു, അെതയത് 75% ന് മുകളിൽ. 

❖ മതസ്റ്റർ. മിഹിർ െതെത്് 96.8 ശെമതനെുാം  

❖ മിസ്സ്.ഹയത ഫയതസ് 94.4 ശെമതനെുാം  



യഥതഫ്കമാം സയൻസുാം വകതടമഴ്സുാം െിഭതഗങ്ങളിൽ ഒന്നതാംസ്ഥതനങ്ങൾ 
കരസ്ഥമതകി 

 

ഈ മികച്ച ഫലങ്ങൾ വകവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങേുടെ അധയാരകരുടെ 
അചഞ്ചലമായ രരിപ്ശമം മാപ്തമലല, പ്രിയ മാതാരിതാക്കളേ, നിങ്ങേുടെ 
നിരന്ത്രമായ രിന്ത്ുെയും സഹകരെവുമാണ്. 

❖ ഓൺലലൻ ക്ലതസുകൾ:- രകർച്ചവയാധി കാരെം സ്കൂേുകൾ 
അെയ്ക്ക്കുകയും നാടമലലാം വീെുകേിൽ ഒതുങ്ങുകയും ടചയ്ക്തളപ്പാൾ, 2020 
ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരം മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓൺവലൻ ക്ലാസുകൾ 
ആരംഭിച്ച സുൽത്താളനറ്റിടല വേടര കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്കൂേുകേിൽ 
ഒന്ാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സലാല. 

❖ നിങ്ങേുടെ കുെികൾ രഠനം തുെരുന്ത് ഉറപ്പാക്കുന്തിനുളവെി ഐെി 
വകുപ്പിൻടറ രിന്ത്ുെളയാടെയുള്ള സ്റ്റാഫും ഫാക്കൽറ്റികേും, ഒരു യഥാർത്ഥ 
ക്ലാസ്സ് മുറിയുടെ രരിതസ്ഥിതിയിൽ മുഖാമുഖം നെത്തുന് വിദ്യാഭയാസം 
ളരാടല തടന് ഫലപ്രദ്മായി ഓൺവലൻ ക്ലാസുകേിൽ മികച്ചത് നൽകാൻ 
പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. 

❖ സ്കൂൾ ടവബ്വസറ്റിടല സമ്പന്മായ ഇ-ളലെിംഗ് ഉറവിെങ്ങൾ, രഠന 
വിഭവങ്ങേുള്ള ഓൺവലൻക്ലാസ്സ്, ഗൂഗിൾക്ലാസ്റൂം വഴിനെത്തുന് 
ഓൺവലൻ രരീക്ഷകേും മൂലയനിർെയവും. 

ഓൺവലൻ ക്ലാസുകേിൽ നിങ്ങേുടെ കുെികടേ രഠിപ്പിക്കുന്തിൽ ഐ  എസ് 
എസ് അധയാരകർ നെത്തുന് മികച്ച ളജാലി ഉൊയിരുന്ിെും, സ്കൂേിന്ടറ 
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കാരെം, പ്രഖയാരിച്ച കിഴിവുകടേ ളനരിൊൻ ഓളരാ 
സ്റ്റാഫ് അംഗത്തിനും ഏകളദ്ശം 40% ശമ്പേം കുറയ്ക്ക്കൽ ഞങ്ങൾ 
നെപ്പാക്കിയിെുെ്; 2020 ടമയ്ക് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വടര ഒമാനിടല ഇന്ത്യൻ 
സ്കൂേുകേുടെ ഡയറക്െർ ളബാർഡ് ഫീസ് അെയ്ക്ക്കുന്തിൽ കിഴിവുകൾ 
നൽകിയസാഹചരയത്തിൻടറ അെിസ്ഥാനത്തിൽ.  മാതാരിതാക്കേിൽ നിന്് 
മാപ്തം ഈൊക്കുന് ഫീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് ലാളഭച്ഛയിലലാടത 
പ്രവർത്തിക്കുന് ഒരു കമ്മയൂെിറ്റി സ്കൂോണ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സലാലാ എന്് 
നിങ്ങൾക്കറിയാം. രിരിടച്ചെുത്ത ഫീസ് 85% സ്റ്റാഫ് ശമ്പേത്തിനായി 
ടചലവഴിക്കുന്ു. ഫീസ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചരയത്തിൽ സ്കൂൾ നെത്താനും 
ശമ്പേം നൽകാനും വേടര ബുദ്ധിമുൊണ്. സ്കൂൾ ടറളക്കാർഡ് അനുസരിച്ച്, 
കഴിഞ്ഞ മൂന്് മാസത്തിനിടെ ശരാശരി ഫീസ് ളശഖരെം നിലവിലുള്ള 
വിദ്യാർത്ഥികേിൽ 30%ൽ കൂെുതലലല. ഈ സാഹചരയത്തിൽ സ്കൂൾ 
മാളനജുടമന്റിന് അധിക സാമ്പത്തികഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത 
അവസ്ഥയാണ്.  



ഈ രീതി ഒരു മാസം കൂെി തുെരുകയാടെങ്കിൽ, സ്കൂേിന് വലിയ സാമ്പത്തിക 
പ്രതിസന്ധി ളനരിളെെിവരും. മാപ്തമലല സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ശമ്പേം നൽളകെ 
അവസ്ഥയിലായിരിക്കിലല. ഇത് രഠനത്തിനും തെസ്സം സൃഷ്ടിക്കും. സ്റ്റാഫിൻടറ 
രിരിച്ചുവിെലിനും കാരെം ആകും. അതിനാൽ, നിശ്ചിത ഫീസ് എപ്തയും 
ളവഗം അെച്ച് നിങ്ങേുടെ സ്കൂേിടന രിന്ത്ുെയ്ക്ക്കാൻ ഞാൻ വീെും 
താഴ്മളയാടെ അഭയർത്ഥിക്കുന്ു. എലലാ ക്ലാസുകൾക്കും ഞായർ മുതൽ വയാഴം 
വടരയുള്ള ദ്ിവസങ്ങേിൽ രാവിടല 8.15 നും ഉച്ചയ്ക്ക്ക് 1.30 നും ഇെയിൽ 
സ്കൂൾ ഫീസ് ളശഖരെ ടകൌെർ പ്രവർത്തിക്കുന്താണ്. ഒരു മാസത്തിൽ 
കൂെുതൽ ഫീസ് അെയ്ക്ക്കാൻ കഴിയുന് മാതാരിതാക്കൾ അങ്ങടന ടചയ്യാൻ 
അഭയർത്ഥിക്കുന്ു. ഞങ്ങേുടെ പ്രതിമാസ ടചലവുകൾ നിറളവറ്റുന്തിനുള്ള 
സാഹചരയം ലഘൂകരിക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങടേ സഹായിക്കും. സ്കൂൾ ചെങ്ങൾ 
അനുസരിച്ച് ഫീസ് ഇേവുകൾ (ഫ്പെിമതസാം 250 െിയതലിൽ െതവെയുള്ള ശമ്പളാം) 
ളതൊൻ ആപ്ഗഹിക്കുന് മാതാരിതാക്കൾ ആവശയമായ ളരഖകൾ സഹിതം 
അവരുടെ അഭയർത്ഥന അയയ്ക്ക്കെം. 

ഈ ടവലലുവിേി നിറഞ്ഞ സാഹചരയടത്ത മറികെക്കാൻ നമ്മുടെ സ്കൂേിന് 
കഴിയുടമന്് ഐ എസ്എസ് രക്ഷാകർതൃ സമൂഹം ഉറപ്പുവരുത്തുടമന്ും ഈ 
ദ്ുഷ്കരമായ സമയങ്ങേിൽ സ്കൂേിടനാപ്പം നിൽക്കുടമന്ും എനിക്ക് 
ഉറപ്പുെ്. 

പ്രതീക്ഷളയാടെ.....  

നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. 

 


