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We believe that children are:
*Balanced

*Caring

*Communicator *Inquirer
*Knowledgeable *Open Minded
*Principled
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*Risk Taker

*Reflective
*Thinker

Children get very upset if
parents are late picking
them up.
Please make every effort to
be on time.
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https:www.qataracademy.edu.qa/
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@qataracademydoha

@qad_qf
Qatar Academy Doha

الطفل في أكاديمية قطر
: نحن نؤمن أن كل طفل
ُ *
مهتم

ُ *
متوازن

ُ *
متسائل

ُ *
متواصل

Click here to view:

ُ *
متفتح الذهن

ُ *
محب لإلطالع

Ministry Contact List

ُ *
متأمل
ُ *
مفكر

* مَسؤول
ُ *
مجاذف

Dear Parents,

Thank you to all of you who returned your forms telling us whether you wanted Blended Learning or 100% distance
learning for your children. It has been helpful to have that information and, now that the decisions are fixed for the rest
of the term, we are able to plan what is the best way to deliver our curriculum in the most effective way to each group.
For all of us, it is a learning process as we adapt to the needs of the students in school and those studying online.
There have been a very small number of Covid-19 cases amongst the students since we started on 23rd August and all
of the students in the Senior School and the Primary School contracted the coronavirus infection outside the school. I
have been encouraged by that statistic, as it indicates that our preventative measures are being effective and that staff
and students are appropriately following the safe protocols. I thank everyone for making a strong contribution to the
safety and health of us all.
We were honoured on Monday to welcome Her Highness Sheikha Moza bint Nasser, Chairperson of Qatar Foundation,
Her Excellency Sheikha Hind bint Hamad Al-Thani, Vice Chairperson and CEO of Qatar Foundation and Buthaina AlNuamai, President Pre-University Education to the Senior School. Her Highness was keen to see first-hand how Blended Learning was working at the school. She toured all the Grades in the Senior School that day, (which was all but
Grade 11, who were studying online) and spoke to the students in each of the classes she visited. She was particularly
interested to know why the students preferred Blended Learning. In some classes she was also able to speak to the
students online. It would be fair to say that the students (and Faculty) were astounded and delighted to see Her Highness at the school!
Thank you to all parents for the support of their children as they study online. All students benefit enormously from having the support of the parents with their studies and that is particularly the case, at the moment. You are making a vital
contribution to your children’s learning.
Best wishes,
Stephen Meek
ّ
،أعزائي أولياء األمور
.يسعدني أن أشكر جميع أولياء األمور الّذين استكملوا االستبيان لمعرفة رغبتهم في اختيار التعلّم المدمج أو التّعلّم عن بعد بشكل كامل ألطفالكم
 فقد أصبحنا قادرين بشكل أفضل على التخطيط،ي
ّ  ما ساعدنا في اتّخاذ القرارات المناسبة لبقيّة الفصل الدراس،لقد كان من المفيد لنا الحصول على مثل هذه المعلومات
 فجميعنا يرى أننّا بصدد عملية تعلّم تهدف في المقام األ ّول إلى التكيّف مع احتياجات التّالميذ،ألنسب طريقة لتقديم مناهجنا الدراسيّة لك ّل مجموعة وفق أكثر الطرق فعاليّة
.المنتظمين منهم في المدرسة وأولئك الذين يدرسون عبر اإلنترنت

ّ ونو ّد اإلشارة هنا إلى
 أغسطس قد التقطوا العدوى من23 ي بتاريخ
ّ ) منذ بداية العام الدراس19- أن الحاالت القليلة جدًا من التالميذ الذين أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد
ّ
وأن ا
ّ لقد حف.خارج المدرسة
ّ أن إجراءاتنا الوقائيّة ف ّعالة
ّ  ألنّها تشير إلى،كثيرا
.الموظفين والتالميذ يتّبعون البروتوكوالت اآلمنة بشكل مناسب
كال من
ّة
ي
اإلحصائ
تلك
زتني
ً
.صحّة العا ّمة
ّ أو ّد هنا أن أتقدّم بخالص الشكر لكل من ساهم بشكل كبير في الحفاظ على ال
 رئيس مجلس إدارة مؤسّسة قطر للمدرسة الثانويّة بصحبة سعادة الشيخة هند بنت،تشرفنا يوم اإلثنين من هذا األسبوع بزيارة صاحبة السّمو الشيخة موزا بنت ناصر
ّ لقد
ً
ّ
ّ
سموها بداية على أن تتفقد بنفسها
ّ  وال،ي لمؤسّسة قطر
ّ  حرصت.ي
ّ  نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذ،حمد آل ثاني
ّ  رئيس التعليم ما قبل الجامع،سيّدة بثينة النعيمي
 كما قامت بجولة في جميع صفوف المدرسة الثانوية حيث شهد ذلك اليوم حضور التالميذ من جميع المراحل ما عدا تالميذ.كيف يسري نظام التعلّم المختلط في المدرسة
خاص بمعرفة سبب
 وأبدت اهتما ًما بشكل،سموها للتالميذ في ك ّل فصل من الفصول التي زارتها
ّ
ّ  كما تحدّثت،الصف الحادي عشر الّذين انضموا للحصص عبر اإلنترنت
 أو ّد هنا أن أؤ ّكد من دون مبالغ ٍة على مشاعر الفرح والسعادة التي اعترت. و تحاورت مع عدد من التالميذ الحاضرين عبر اإلنترنت.تفضيل التّالميذ للتعلّم المختلط
.سموها
ّ التّالميذ وأعضاء هيئة التدريس بزيارة
 أنتم تق ّدمون مساهمة كبيرة لدعم تعلّم.أشكر جميع أولياء األمور على دعم أطفالهم في دراستهم عبر اإلنترنت ما ساعدهم في االستفادة بشكل كبير خالل الفترة الحاليّة
.أطفالكم من خالل مساندتكم لهم
،مع أطيب األمنيات
ستيفن ميك

Dear Parents

Assistant Principal
Message

We welcome new and returning parents and children to our 2020/21 Academic year at Qatar Academy
EEC.
Let’s talk about transition !
These are times of exciting change certainly and times of new opportunities and growth for every child.
They can also be times of uncertainty where surroundings are not the same, expectations and procedures different and faces yet unfamiliar.
Right from the start, babies and young children manage changes in their lives daily. When small changes
are supported by responsive, knowledgeable adults, children will gradually discover that their world is a
safe and predictable place.
Getting transition right is vital for every child and is not a single event that merely ‘happens’. Transition
should be viewed as a process rather than an event that involves children, teachers and parents together.
We of course are faced with our new reality of transition , where children are online or in school , teachers who use facial gestures as a way of connecting are wearing masks and children who are social by nature are observing social distancing.
Children will respond in different ways, some with confidence, others with more apprehension. Children’s confidence will be enhanced when changes happen gradually,
and when time is prioritized to support these transitions with sensitive planning and preparation.
I am encouraged that all our parents have met with classroom
teachers either online or in school. Sharing information about your
child is of great value to our teachers to support your child’s transition successfully.
You will all meet with your teachers for goal setting meetings next
month to discuss your child’s progress and set learning goals. This
year we are very interested in assessing children’s Arabic and English language using a tool that we have developed specifically for our
EEC.

Assistant Principal
Message
Sign up to your child’s Daily Connect so that you can keep in touch with teachers and know what happening in classrooms. Our teachers love to share the daily learning.
Our children who are attending school are surprising us all with their eagerness and resilience to the
new environment .
Our children online are contributing to the groups and engaging in many activities with enthusiasm .

We are all in this together, we are a team of children , teachers and administrators , flexible and innovative in our thinking and respectful of each other.
We are all looking forward to a very positive year of teaching and learning under conditions we have
never experienced before.
We are here to provide stimulating, challenging learning environments in school and in your homes that
will ensure your child’s development in all areas. We do this through Play.
I hope you enjoy the link below that discusses the importance of parents in their child’s play.
The importance of PLAY
My door is always open, and I welcome parent discussions and interactions.
Our partnerships will benefit your child’s positive learning journey.
Kind regards
Jo Ellis
Assistant Principal EEC

Assistant Principal
Message
أولياء األمور األعزاء
األكاديم  20/21يف أكاديمية قطر مركز التعليم المبكر .
نرحب بكم وباألطفال الجدد والعائدين يف عامنا
ي
لنتحدث عن مرحلة االنتقال للمركز!
ً
ً
اليقي
تغيي ر
بالتأكيد هذه أوقات يحصل فيها ر
مثي وأوقات من الفرص الجديدة والنمو لكل طفل .يمكن أن تكون أيضا أوقاتا من عدم ر
غي مألوفة.
ه نفسها  ،والتوقعات واإلجراءات مختلفة والوجوه ر
حيث البيئة المحيطة ليست ي
التغييات ف حياتهم ً
البالغي
الصغية من قبل
التغييات
يوميا .عندما يتم دعم
ر
ر
منذ البداية  ،يتعامل الرضع واألطفال الصغار مع ً ر
ر
ي
والمطلعي  ،سيكتشف األطفال تدريجيا أن عالمهم مكان آمن ويمكن التنبؤ به.
المستجيبي
ر
ر
ً
ً
حدثا ً
ً
يعد االنتقال الصحيح ً
فرديا "يحدث" فقط .يجب النظر إىل االنتقال عىل أنه عملية وليس حدثا
حيويا لكل طفل وليس
أمرا
يشمل األطفال والمعلمي وأولياء األمور ً
معا.
ر
نحن بالطبع نواجه واقع االنتقال الجديد  ،حيث يكون يتواصل األطفال معناعبر اإلنترنت أوالحضور للمدرسة  ،والمعلمات اللواتي
يستخدمن إيماءات الوجه كوسيلة للتواصل يرتدون األقنعة واألطفال الذين هم بطبيعتهم االجتماعية يراقبون التباعد االجتماعي.
سيستجيب األطفال بطرق مختلفة  ،بعضها بثقة والبعض اآلخر بمزيد من القلق .سيتم تعزيز ثقة األطفال عندما تحدث التغييرات بشكل
تدريجي  ،وعندما يتم إعطاء األولوية للوقت لدعم هذه التحوالت بالتخطيط واإلعداد الحساسين.
من المشجع أن جميع أولياء األمور التقوا بمعلمات الفصل سواء عبر اإلنترنت أو في المدرسة .تعد مشاركة المعلومات حول طفلك ذات
قيمة كبيرة لمعلماتنا لدعم انتقال طفلك بنجاح.
ستلتقي الشهر المقبل مع المعلمات في اجتماعات لتحديد أهداف التعلم الخاصة بطفلك لهذا العام
ومناقشة التقدم الذي احرزه  ،نحن مهتمون جدًا بتقييم نمو كال من اللغة العربية واإلنجليزية
صا لـ مركز التعليم المبكر .
لألطفال باستخدام أداة تقييم قمنا بتطويرها خصي ً

الخاصة بطفلك حتى تتمكن من البقاء Daily Connectاشترك في برنامج التواصل اليومي
على اتصال مع المعلمات ومعرفة ما يحدث في الفصول الدراسية .تحب معلماتنا مشاركة
التعلم اليومي.

Assistant Principal
Message
أطفالنا الذين يذهبون إلى المدرسة يفاجئوننا جميعًا بحماسهم ومرونتهم في البيئة الجديدة .يساهم أطفالنا عبر اإلنترنت في المجموعات
ويشاركون في العديد من األنشطة بحماس.
نحن جميعًا في هذا معًا  ،نحن فريق من األطفال والمعلمات واإلداريات  ،مرنات ومبتكرات في تفكيرنا ونحترم بعضنا البعض.
نحن هنا لتوفير بيئات تعليمية محفزة ونشطه في المدرسة وفي منزلكم تضمن نمو طفلك في جميع المجاالت .نقوم بذلك من خالل اللعب.
أتمنى أن تستمتع بالرابط أدناه الذي يناقش أهمية الوالدين في لعب أطفالهم.
The importance of PLAY
بابي مفتوح دائ ًما  ،وأرحب بمناقشات الوالدين وتفاعالتهم.
ستفيد شراكاتنا في رحلة التعلم اإليجابية لطفلك.
أطيب التحيات
جو إليس
مساعدة المدير
مركز التعليم المبكر

Dear Parents,

Consent Form

Please do complete the annual photo consent form at the links below.
A detailed explanation is included within the form.
Please complete one form for each grade level that your child(ren) are
enrolled in.

Early Education Center:
https://permission.click/kXE2y/qa

Pre-School 3:
https://permission.click/xGPb5/qa

Pre-School 4:
https://permission.click/84O8r/qa

KG:
https://permission.click/bJgWQ/qa

Grade 1:
https://permission.click/6qGQA/qa

Grade 2:
https://permission.click/9xGYP/qa

Grade 3:
https://permission.click/Pp8WL/qa

Grade 4:
https://permission.click/nbYGb/qa

Grade 5:
https://permission.click/Yw4z4/qa

EEC Club House

EEC MULTAQA

EEC QAD

EEC QAD

