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AMERICAN ACADEMY SCHOOL  

 
March 1st2022, 

Dear Parents,  

Greetings from the Management Team at AAS. Hope you are all in good health condition. Kindly check below 

the following updates for the coming month: 

1. Students should report to school before 7:00 am, Students will be considered as late from 7:15 am 
onwards. Students reporting to school after 8:00 will not be allowed to access school unless the 
emergency case is approved by the School Principal. Kindly note that for every three late, one 
absent day will be recorded. 
Every 3 absence days, parents must sign a conditional letter. The same rules will apply to students 
who are virtually attending school.  

2. All School Gates will close at 7:20 am. Parents are kindly requested to encourage all students to 
attend their classes on time and as per our current Timetable.  

3. We kindly request all parents to pick their children up at 1:30 and no later than pm 2:00. No 
supervision will be in place after pm 2:00. It is the responsibility of parents to collect their children 
before pm 2:00. 

4. No Permission will be granted to students to leave the school during the school day unless it is an 

emergency approved by the School Principal.  

5. The School Administration will be carefully monitoring the students’ uniforms and dress code as 

it is a health and safety matter. Students can easily be recognized when wearing the correct 

uniform and when being committed to the school dress code. As indicated before, parents are free 

to select their provider/supplier if the uniform matches what we offer/sell in school.  

6. Students will be given a maximum of 3 chances to commit to the school uniform. Next, parents 

will be contacted to collect their children to be sent home when failing to abide by the school’s 

regulations in terms of dress code and uniform.  

7. We are taking records of daily Attendance as per the requirements of the Ministry over the NSIS 

System.  

8. As well, the School Administration is encouraging all parents to communicate with us via the phone 

40206900 or/and email f.salman@americanacademy.sch.qa to report any absence/delay to attend 

classes. Absence will be recorded if no valid reasons are being forwarded by parents.  

9. No students will be allowed to access the school without the Parental Consent Form indicating a 

Negative Result under any circumstances. Parents will be contacted at once to collect back their 

children and return home. No excuses will be accepted as per the instructions of the Ministry. 

Students without a Consent Letter with a Negative Result cannot be in school. Some parents are 

still not abiding by such regulations. 

10. We have shared with you some expectations about the students’ attitude towards learning and 

their expected behavior during sessions and we would like to inform you that we have included 

additional students within our Follow-up Lists to offer their parents a closer monitoring process via 

our weekly reports that will be sent to designated parents each Thursday.  

11. The Point System to record sanctions and awards is now being effectively implemented across all 

grades and during every session to manage the students’ behavior and attitude towards learning. 

The outcomes will be shared with all parents and will be clearly stated in the coming Mid-Term 2 

Progress Report.  

12. Most of our parents have confirmed the Re-registration process for their children. We truly 

appreciate their quick response, and we would like to remind you that the Re-registration fees are 

due Tuesday 1st of March 2022. Please ensure visiting the Finance departments to finalize any 
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outstanding payments and pay the necessary re-registration fees. Kindly check the last SMS sent to 

you in this regard.  

13. We have many new applications and seats are limited because we did reach the maximum 

capacity as per the Ministry’s regulations and requirements. Parents are strongly advised to finalize 

the re-registration process and all related payments before Thursday 10th March 2022. The School 

Management will typically follow the confirmation provided by the parents and no changes will be 

accommodated by the End of March 2022.  

14. Parents of De-Registered students for the next academic year 2022-2023 have been notified and all 

necessary measures were in place.  

15. Mid-Term 2 Progress reports will be distributed across all grades by Thursday 24th of March 2022. 

We will ensure including all related marked exam papers and notifications of failing subjects when 

applicable. 

16. Parent-Teacher Conferences will take place face-face on the school campus as follow: 

a. KG and Elementary: Monday 28th March 2022 – Time: 5:00 pm – 7:00 pm. 

b. Middle and High School: Wednesday 30th March 2022 - Time: 5:00 pm – 7:00 pm. 

17. The aim of the above-mentioned meetings is to share teachers’ feedback about the academic 

performance and the attitude towards learning of our students and to offer parents a chance to pass 

their perspectives and communicate their views when needed.  

18. We have conducted several informative sessions for our students about Child Protection and 

health and safety instructions that could help students appreciate their personal space.  

19. Several curricular and extra-curricular activities were designed across most grade levels which 

complement our teaching approach. We are planning to organize some additional events and trips 

once we end our Mid-Term Exams. 

20. We have conducted a Pre-SAT Parent Orientation on Sunday 27th of February 2022. The purpose of 

this orientation was to offer parents clear information about this important standardized exam and 

enlighten parents about the best practices. 

21. We will also conduct a SAT Orientation Session like the Pre-SAT on Sunday 6th of March 2022. Grade 

11, Grade 12, and parents are strongly advised to attend this informative session to gain a better 

understanding of SAT Exam. 

22. Our Middle School Students did successfully sit for the Actual Pre-SAT Exam on Monday 28th of 

February 2022. We are truly looking forward to their academic achievements. All results will be 

shared with designated parents once released.   

23. Our Senior Students will sit for the Actual SAT Exam on Saturday 12th of March 2022.  

24. Spring Break will start from Sunday 13th March till Thursday 17th March 2022. Students and staff 

will resume school on Sunday 20th March 2022.  
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أولياء األمور الكرامالسادة   

 

 والعافية. لكم خالص التحية من فريق اإلدارة بمدرسة األكاديمية األمريكية، و نأمل أن تصلكم هذه الرسالة وأنتم فى تمام الصحة  

:للشهر المقبل تيةيرجى االطالع على التحديثات اآل  

 

ا 7:00يجب عىل الطالب التواجد داخل الحرم المدرسي قبل الساعة  .1
ً
  تسجيل التأخير بداية من الساعةوسيتم   صباح

ي حال الحضور بعد الساعة . صباًحا 7:15
 
ا  8:00لن يتم السماح للطالب/الطالبة بالدخول إىل المدرسة ف

ً
باستثناء   صباح

 أيام تأخي   3سيتم احتساب يوم غياب بعد تسجيل . قبل مديرة المدرسةالحاالت الطارئة التى تمت الموافقة عليها من 

ام بمواعيد المدرسة . سيتم أتباع نفس سياسة تسجيل الحضور للطلبة الذين يتلقون وعىل وىلي األمر توقيع تعهد باالليى 

 تعليمهم عن بعد. 

ي تمام الساعة     .2
 
ا.   7:20يتم غلق جميع بوابات المدرسة ف

ً
ء األمور تشجيع جميع الطالب عىل  يرجى من أوليا و  صباح

ي الوقت المحدد   صفوفهم حضور 
 
ا ل ف

ً
ي ال  دوللجووفق

  .محددالزمنى

ي المواعيد المحددة   طالبالاصطحاب يرجى  .3
 
ي تمام الساعة ف

 
ي   1:30للمغادرة ف

 
ىلي  . وظهًرا  2:00 الساعة وبحد أقىص ف

ي الموعد المحدد  ؤول عن  مس األمر 
 
   ظهًرا.   2:00ساعة ناوبة بعد الميتوفر  ننه لحيث أ   اصطحاب أبناءه ف

ي الحاالت الطارئة وبموافقة من مديرة  يرجى العلم أنه لن يتم السم .4
 
اح للطالب بمغادرة المدرسة أثناء اليوم الدراسي إال ف

    رسة. المد

ألنها مسألة تتعلق بالصحة والسالمة.  إدارة المدرسة بعناية من قبل  طالبالزي المدرسي للتطبيق سياسة  يتم متابعةس .5

ام بقف . يمكن التعرف عىل الطالب بسهولة عند ارتداء الزي الرسمي الصحيح وعند االليى  علما بأنه   واعد اللباس المدرسي

ي  مطلق الحريةله   وىلي األمر   أن من قبلم اإلشارة قد ت
اء الزي المدرسي بحيث فى الزي  مع  يكون متطابقا  اختيار مكان شر

 . مدرسةالرسمي لل 

ام ب 3سيتم منح الطالب  .6 . بعد ذلك، سيتم االتصال بأولياء األمور  قواعد فرص كحد أقىص لالليى  الزي المدرسي

ام بلوائح المدرسة ل  ل عند عدم االليى   . قواعد اللباس والزي الرسمي لصطحاب أبناءهم إىل المي  

ا لمتطلبات الوزارة عيى نظام  يتم تسجيل  .7
ً
 .NSISالحضور اليومي وفق

ي  40206900الهاتف  تشجع إدارة المدرسة جميع أولياء األمور عىل التواصل معنا عيى  .8
ونى يد اإللكير / اليى

f.salman@americanacademy.sch.qa الدراسية. سيتم   الصفوفحضور لطالب للإلبالغ عن أي غياب / تأخير ل

ي حال عدم اإلبالغ عن أسبابه تسجيل الغياب 
  . ولي األمر من قبل فى

تحت أي  ( )بنتيجة سلبية للفحص التعهد  لن يتم السماح للطالب بالتواجد داخل الحرم المدرسي بدون إحضار نموذج .9

ل.   أبناءهم صطحابأولياء األمور عىل الفور إل تواصل مع ظرف من الظروف. سيتم ال ى   أي عذريتم قبول لن والعودة إل الميى

مو تم مالحظة أن بعحيث    وزارةالحسب تعليمات  ى  . هذه اإلجراءاتتباع إا بض أولياء األمور لم يلير

 حصص الدراسيةالتعلم وسلوكهم المتوقع خالل العملية التعليم وبعض التوقعات حول موقف الطالب تجاه  معكم لقد شاركنا .10

  أسبوعيا متابعة أبناءهم تقارير لنقدم ألولياء أمورهم   قوائم المتابعة الخاصة بناونود إبالغكم بأننا أدرجنا طالبا إضافيين في 

 .تي سيتم إرسالها إلى أولياء األمور المعينين كل يوم خميسالو
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سلوك  نتحسيمن أجل  حصةوخالل كل  مراحليتم اآلن تنفيذ نظام النقاط لتسجيل العقوبات والجوائز بشكل فعال في جميع ال .11

منتصف  تقرير في  إدراجها بوضوحوسيتم التعلم. سيتم مشاركة النتائج مع جميع اآلباء ية التعليم وعملالطالب وموقفهم تجاه 

 حالي. الالدراسي الفصل 

ونود أن نذكركم  ،مقبلللعام الدراسي ال أبناءهمتسجيل إعادة  تأكيدل على استجابتهم السريعة  ء األمور معظم أوليانشكر نود أن  .12

قسم الحسابات . يرجى التأكد من زيارة 2022مارس  1الموافق يوم الثالثاء الرسوم إعادة التسجيل في دفع  البدءه سيتم بأن

دفع رسوم إعادة التسجيل الالزمة. يرجى التحقق من آخر رسالة نصية قصيرة تم أي مدفوعات مستحقة و تسديدل بالمدرسة

 .إرسالها إليك في هذا الصدد

وفقا للوائح الوزارة  للمدرسة  وصلنا إلى أقصى سعة قد  ألننا   الجديدة والمقاعد محدودةالتسجيل  طلباتالعديد من لدينا  .13

  10 يوم الخميس الموافق قبلجميع المدفوعات ذات الصلة تسديد إعادة التسجيل و إجراءاتبإنهاء ومتطلباتها. ينصح اآلباء 

شهر  أي تغييرات بحلول نهاية  قبولولن يتم أولياء األمور  قبل تتبع إدارة المدرسة التأكيد المقدم منسوف . 2022مارس 

 .2022مارس 

 .الالزمة إلجراءاتوتم اتخاذ جميع ا 2023-2022تم إخطار أولياء أمور الطالب غير المسجلين للعام الدراسي المقبل لقد  .14

جميع أوراق   مع، 2022مارس  24 يوم الخميس الموافق مراحلجميع الل  منتصف الفصل الدراسي الثانيتقارير سيتم توزيع  .15

 للطلبة المعنيين. الخاصة بالمواد المعنية ات واإلشعار ختباراتاال

   :على النحو التالي داخل المدرسةالمعلمين وجها لوجه مع أولياء األمور  يتم انعقاد اجتماعس .16

 

 أ. قسم الروضة والمرحلة االبتدائية: يوم اإلثنين الموافق 28 مارس 2022                       - الوقت: 5:00 مساء - 7:00 مساء  . 

 ب. المرحلتين اإلعدادية والثانوية:  يوم الخميس الموافق 30 مارس 2022                      - الوقت: 5:00 مساء - 7:00 مسا ء  . 

 

ياء وإتاحة الفرصة ألول للطالبالهدف من االجتماعات المذكورة أعاله هو مشاركة مالحظات المعلمين حول األداء األكاديمي  .17

 . عند الحاجةوجهات نظرهم  إيصال مناقشة/األمور 

التي يمكن أن تساعد الطالب  بنا حول حماية الطفل وتعليمات الصحة والسالمةلطال تعريفية العديد من الجلسات اللقد أجرينا  .18

 .مساحتهم الشخصية تفهم /على تقدير

  لفاعلياتبعض ابصدد تنظيم التي تكمل نهجنا التعليمي. نحن  راحللجميع الموالالصفية  صفيةالعديد من األنشطة القيام بالتم  .19

 .االنتهاء من اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثانيوالرحالت اإلضافية بمجرد 

معلومات واضحة عن  ب همتزويدل 2022فبراير  27 يوم األحد الموافقولياء األمور  أل SAT-Pre جلسة تعريفيةأجرينا لقد  .20

 .المهم ختبارحول هذا االفضل الممارسات أ

 ينصفلا طالب /موراألأولياء ل من وينصح ك التى تم إجراءها  SAT-Pre لجلسة مماثلة SAT  جلسة تعريفية إجراءسيتم  .21

الصحيح  فهم لاومعلومات معرفة  كافة الل 2022 مارس 6 الموافق حديوم األ بحضور هذه الجلسة في والثاني عشر الحادي عشر

 .المهم ختبارهذا االل

نحن نتطلع   .2022فبراير  28 يوم اإلثنين الموافق بالمدرسة Pre-SATاالختبار الفعلي  ألداء المرحلة اإلعداديةطالب  تقدم .22

 .إصدارها عند أولياء األمور المعنيينستتم مشاركة جميع النتائج مع و  إنجازاتهم األكاديمية معرفةى لإ

ي عشر  الفعىلي  SATسيتم تقديم اختبار  .23
ى الحادي عشر والثانى ي للصفير

 
 . 2022مارس   12يوم السبت الموافق  ف

عىل أن يستأنف كل  . 2022مارس    17 الموافق يوم الخميس  مارس حتى  13 الموافق يوم األحد  ستبدأ عطلة الربيع من  .24

ى من ا  .  2022مارس  20 وم األحد الموافق ي لدوام المدرسي الطالب والموظفير


