AJA Parental Communication Availability 2018–2019(SLT Department)
2019 -2018 المواعيد المتاحة للتواصل مع أولياء اﻷمور
SLT Team
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday

Mr. Sheldon Smith – Principal
 مدير المدرسة-شيلدون سميث
Ms. Karen McBride – Head of EYFS
 مديرة الحضانة-كارن ماكبرايد
Ms. Nataschia Buitendag – KS1 Coordinator
نتاشيا بيتنداج – منسقة مرحلة الحضانة
Ms. Nadia Waja – Head of Primary
 مديرة المرحلة اﻹبتدائية-نادية واجة
Mr. James Batts – Head of Secondary
 مدير مرحلة الثانوية-جيمس بات

-

07:00 – 07:30AM /
12:00 – 12:30 PM
07:00 – 07:30AM /
01:15 – 01:45 PM
08:00 – 09:00 AM
08:00 – 09:00 AM

08:00 – 09:00 AM
-

-

08:00 – 09:00 AM

07:00 – 07:30AM /
12:00 – 12:30 PM
07:00 – 07:30AM /
01:15 – 01:45 PM
08:00 – 09:00 AM
08:00 – 09:00 AM

08:00 – 09:00 AM
-

-

Dear Parents,

Please respect that the above staff have a busy timetable of tasks to complete each week in order to ensure effective teaching and learning takes place.
If you have an issue to raise, please contact School Reception or the Head of Department PA. They will log and pass on your concern or arrange an appointment;
It is not usually possible for us to meet with you if you simply arrive at school but for emergency situations we will do our best to rearrange out daily schedules.

،السادة أولياء اﻷمور الكرام
: وبعد،تحية طيبة

ّ يرجى مراعاة أنّ المو
 وفي حال الرغبة،ظفين الواردة أسماؤهم في القائمة أعﻼه لديهم جدول مزدحم بالمها ّم اليومية التي ينبغي إكمالها ك ّل أسبوع لضمان فعالية عمليّة التعليم والتعلم في اﻷكاديمية؛ لذلك
ّ  يرجى اﻻتصال بمو،ي منهم
ي اﻷمر في حال مراجعته لنا من دون
ّ في التواصل مع أ
ّ ـة اﻻستقبال أو سكرتيرة المرحلة المعنيّة؛ لتبليغ ملحوظتكم أو لترتيب موعد للمقابلة؛ إذ يصعب أحيانًا مقابلة ول/ظف
. لكن في حاﻻت الطوارئ سنبذل قصارى جهدنا ﻹعادة ترتيب جداولنا اليومية لمقابلتكم،موعد مسبّق

AJA Parental Communication Availability 2018–2019(SLT Department)
2019 -2018 المواعيد المتاحة للتواصل مع أولياء اﻷمور
HOD – Personal Assistant
Direct Line
School email address

Ms. Abeer Saleh – PA to Principal
 سكرتيرة مدير المدرسة- عبير صالح
Ms. Egbal Mukhtar – PA to Head of EYFS/KS1
 سكرتيرة مديرة مرحلة الحضانة-إقبال مختار
Ms. Marwa Salah – PA to Head of Primary
 سكرتيرة مديرة المرحلة اﻹبتدائية-مروة صالح
Ms. Reem Othman – PA to Head of Secondary
 سكرتيرة مدير المرحلة الثانوية-ريم عثمان

Receptionist

Ms. Fanar Hamadeh - (Girls Reception)
فنار حماده – موظفة اﻹستقبال في مدرسة البنات
Ms. Laila Maher – Primary Receptionist
 موظفة اﻹستقبال في المرحلة اﻹبتدائية-ليلى ماهر
Mr. Alaa Mabrouk - (Boys Reception)
 موظف اﻹستقبال في مدرسة البنين-عﻼء مبروك

Direct Line
40329624
40329651
40329633

40329602
40329657
40329644
40329626

absaleh@aja.edu.qa

emukhtar@aja.edu.qa
msalah@aja.edu.qa

rothman@aja.edu.qa

School email address

Operator Timings

lmaher@aja.edu.qa

10:30 am to 12:30 pm

fhamadeh@aja.edu.qa

amabrouk@aja.edu.qa

6:45 am to 10:30 am

12:30 pm t0 2:30 pm

.

