4th April 2021
Dear Parents and Families
We hope you are keeping safe and well. Following Thursday’s Ministry announcement
signalling a return to online learning, some further details and reminders are issued below. As
is to be expected when a decision of this nature is made, some issues will require further
confirmation during the coming days:
•

•
•

•

Students who were scheduled or expecting to come to school this week at agreed
times for ‘Catch Up’ exams (either Mid Semester 2 or Year 11 and 12 Mock
exams should not attend school without instructions from the school.
Further detail will be confirmed from the MoE about the implications for the
attendance of Year 11 and 12 students. After the cancellation of IGCSE and AS exams
students will need to produce evidence of their achievements to support ‘Teacher
Assessed Grades’. There is provision within the MoE procedures for students to attend
school for specific assessments which will be needed for external assessments.
At present the Ministry are indicating that the End of Year exams will go ahead ‘in
person’ with procedures to be notified to us in due course.
All students are required to continue to attend full time for online lessons. Please
ensure you do all you can to ensure your child’s attendance at lessons along with their
active participation and submission of work online. The school will be monitoring and
recording attendance and participation carefully.
Please support your child by ensuring compliance with online learning expectations.
Some reminders below:
− Demonstrate positive behaviour and high levels of respect for your teachers at all
times.
− Full attendance is required at all lessons and will be recorded.
− Be ready for your lesson ahead of the start time and be patient if there is a
technical difficulty at first.
− Respect privacy. Do not take pictures or record teachers on the screen (or other
students.) This is strictly against the law of the State of Qatar. Attend only your
own lessons not those of brothers or sisters.
− Wear appropriate clothing for your lessons, including for the lessons early in the
day – not pyjamas.
− Organise your learning environment for the lesson. Ensure you study in a private
space where there will be no distractions from other family members.
− Ensure you have your school tablet (or failing that a working computer device)
with Home broadband internet for a good connection, not 3G or 4 G on a mobile
phone. Place yourself close enough to the router.
− Set up a regular daily routine for yourself, including a healthy breakfast
beforehand, some relaxation time and time to reflect on what you have learned
each day.
− Sit on a chair for the lesson, (not in bed)
− Have any books, pens, or other additional study items ready as you need them.

− Complete all assessment tasks and homework to the best of your ability and on
time.
− Follow rules for discussion – Work collaboratively, listening with politeness,
respect for others and waiting for your turn.
− Any postings and feedback communications must only relate to schoolwork.
− Keep a folder with the work you complete, subject by subject.
− The Ta’allum Behaviour Policy applies. Be positive and set out to gain
achievement points. Students who do not respond appropriately to their teacher
or disrupt the lesson by persisting in bad behaviour will have their access rights to
Microsoft TEAMS removed and their parents contacted.
− Always ask your teacher if you need help but be sure also to show that you
can work independently and responsibly.
We thank you for your continued support and cooperation. We feel certain you will wish to
ensure your child continues to work hard and access learning from home during this time.
Yours faithfully
Principal
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السّادة أولياء األمور الكرام
تحيّة طيّبة ،وبعد:
نرجو أن تظلّوا بأمان وصحّة جيّدة .وعط ًفا على تعميم وزارة التّعليم والتّعليم العالي الّذي يشير إلى العودة إلى التّعلّم عن
بُعد ،نو ّد أن نذ ّكركم بمزيد من التّفصيل .وكما هو متوقّع عند اتّخاذ مثل هذا القرارّ ،
فإن بعض القضايا كالواردة أدناه تتطلّب
مزيدًا من التّأكيد خالل األيّام القادمة:
•

•
•

•

ال ّ
طلبة الّذين ت ّم تحديد مواعيد لهم أو كان يُتوقّع حضورهم إلى األكاديميّة (بمن فيهم طلبة  ،11و )12لتقديم
"االختبارات االستدراكيّة" يجب عليهم عدم الحضور دون تلقّي تعليمات من األكاديميّة .وسيت ّم تأكيد مزيد من
صفّين ،11 :و .12فبعد إلغاء االختبارات الدّوليّة ( )IGCSEو ( )ASسيحتاج
التّفصيل بخصوص دوام طلبة ال ّ
ال ّ
نص في إجراءات وزارة
طلبة إلى تقديم أدلّة على منجزاتهم؛ لدعم "تقدير درجاتهم من قبل المعلّم" .وهنالك ّ
التّعليم والتّعليم العالي بخصوص حضور ال ّ
طلبة إلى األكاديميّة إلجراء تقييمات داخليّة محدّدة ضروريّة وفق
متطلّبات التّقييمات الخارجيّة.
ي الثّاني
في الوقت الحاضر ،تشير تعليمات وزارة التّعليم والتّعليم العالي إلى أنّ اختبارات نهاية الفصل الدّراس ّ
سوف تمضي قُ ُد ًما داخل المدارس ،وسيت ّم اإلعالن عن اإلجراءات ّ
الالزمة لذلك في الوقت المناسب.
يجب على جميع ال ّ
طلبة حضور جميع دروسهم عن بُعد وفق جدول ال ّدروس .لذا؛ يُرجى القيام بك ّل ما في وسعكم؛
لضمان حضور ابنكم /ابنتكم لهذه الدّروس ،باإلضافة إلى المشاركة الفعّالة فيها ،وتسليم الواجبات المطلوبة في
مواعيدها .وستتابع األكاديميّة بعناية حضور ال ّ
طلبة ومشاركتهم.
يُرجى دعم ابنكم/ابنتكم بالتّأكّد من التزامه/ها بتحقيق تو ّقعاتنا في أثناء دروس التّعلّم عن بُعد لالستفادة القصوى
من هذه الدّروس .ونذ ّكر طلبتنا ،أدناه ،بهذه التّوقّعات:
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

الرفيع من االحترام لمعلّميك وزمالئك في جميع األوقات.
ي والمستوى ّ
أظهر السّلوك اإليجاب ّ
احضر جميع الحصص عبر اإلنترنت؛ ّ
ي ،وسيت ّم توثيق الحضور والغياب.
ألن الحضور إلزام ّ
ي صعوبة تكنولوجيّة قد تواجهك.
استع ّد لدروسك جيّدًا ،وعليك بال ّ
صبر عند مواجهة أ ّ
ّ
ّ
صورا للمعلمين أو الطلبة ،وال تسجّل أصواتهم؛ ّ
إن هذا مخالف تما ًما للقانون
احترم الخصوصيّة؛ فال تلتقط
ً
في دولة قطر .وشاهد دروسك فقط ،وال تشاهد دروس إخوتك أو أخواتك.
ارتد مالبس مناسبة عند متابعة دروسك عن بُعد بما فيها الدّروس المب ّكرة ،وليس من المناسب أن تظهر
بمالبس النّوم.
ن ّ
ي من أفراد
ظم مكان دراستك في المنزل ،واحرص على تلقّي دروسك في مكان مناسب ال تنشغل فيه مع أ ّ
العائلة.
ي حاسوب) ،مع مراعاة وجود إنترنت
استخدم تابلت المدرسة (وفي حال تعذّر استخدامه يمكنك استخدام أ ّ
الجوال ( )3Gأو ( ،)4Gوكن قريبًا من مكان جهاز توزيع اإلنترنت داخل
ي سريع ،وليس إنترنت
ّ
منزل ّ
المنزل (.)Router
ً
صص بعض الوقت
ضع لنفسك روتينًا أو
جدوال يوم ًّيا يشتمل على موعد لتناول وجبة إفطار ص ّحيّة ،وخ ّ
لالستراحة ،ووقتًا تراجع فيه ما تتعلّمه ك ّل يوم.
سرير).
ي مريح (وال يليق أن تتابع دروسك وأنت في ال ّ
تابع دروسك وأنت تجلس على كرس ّ
جهّز الكتب واألقالم واألدوات ّ
الالزمة للدّراسة وفق حاجتك.
أنجز جميع االختبارات والواجبات البيتيّة المطلوبة منك بأفضل ما تستطيع ،وسلّمها لمعلّمك
عبر  Teamsفي مواعيدها المحدّدة.
التزم بقواعد المناقشات ،وتعاون مع اآلخرين ،واستمع إليهم بأدب ،واحترم الجميع ،وانتظر دورك
للمشاركة.

−
−
−

−

احرص على أن تكون منشوراتك وتعليقاتك عبر ( )Teamsوثيقة الصّلة بالدّروس فقط.
خصّص ملفًّا لك ّل مادّة تحتفظ فيه بأعمالك وواجباتك بما إكمالها.
سلوكيّة خالل الت ّعلّم عن بُعْد .لذا؛ كن إيجابيًّا ،وانضبط؛ لتكسب نقا ً
طا تشجيعيّة
تطبّق سياسة "تعلّم" ال ّ
صة من خالل اإلصرار على السّلوك السّيئ ،أو من خالل عدم
ي طالب يُعيق سير الح ّ
على  .SIMSوأ ّ
ّ
االستجابة بأسوب مناسب لتعليمات معلمه؛ سوف نوقف حسابه على ( ،)Microsoft Teamsكما سوف
ي أمره.
يت ّم االتّصال بول ّ
وبحس المسؤوليّة.
اطلب المساعدة من معلّمك عند الحاجة ،وأظهر دائ ًما أنّك قادر على العمل باستقالليّة
ّ

المستمرين .ونحن على يقين من أنّكم حريصون على ضمان استمرار ابنكم /ابنتكم في
نشكركم على دعمكم وتعاونكم
ّ
القيام بالعمل الجا ّد وتلقّي دروسهم عن بُعد خالل هذا الفترة.
مع أطيب التّحيّات،،،
مدير /مديرة األكاديميّة

