
Parent Circular  

September 2022-23 

31/08/2022 

Dear Parents, 

We would like to thank you for your support that has led to a successful start for 

the current academic year. Below are some important updates that are bringing 

to your attention:  

1. Starting from Sunday 4th September 2022, the school will follow a regular 

timing as follows:  

a. For KG: Sunday to Thursday: - 7:00 a.m. – 12:30 p.m.  
 
b. Grade 1 to 12:   Sunday to Wednesday: -7:00 a.m. – 1:30 pm.              

                                                    Thursday: 7:00 a.m. – 12:30 pm.   

2. School gates will only open at 6:30 a.m. To sustain students’ health and 

safety, early duties will only be available from 6:30 a.m. Students cannot be 

attended by Security Guard members.  

3. Registration of students on the school and the Ministry System will be 

recorded between 7:00 a.m.  – 7:30 a.m.   

4. A student is marked late after 7:15 a.m.   

5. Students will not be allowed to access school and attend classes after 8:00 

a.m without a valid reason to be justified and reviewed by the school 

leaders. 

6. Continuous and frequent absence/lateness will have consequences that is 

highlighted in school Attendance and Punctuality policy (check the policy on 

the school website for further information). 

7. In case of emergency, please contact Ms. Faten, the Attendance and 

Punctuality Coordinator by phone: 40206900 or via email: 

f.salman@americanacademy.sch.qa  

8. Medical reports and supporting documents should be submitted in case of 

leave requests to Ms. Faten (in person) or via email 

f.salman@americanacademy.sch.qa  



9. Parents are kindly requested not to access the school premises when 

dropping off their children as per the current Covid Measures unless they 

have requested an appointment to meet with designated staff.  

10.  We will continue to advise parents not to park inside the school and to use 

the designated parking outside.  

11.  We are kindly requesting all parents to be committed to pick up their 

children at the exact time. We will accommodate parents to collect them 

till 2:00 p.m.  

12.  Parents who need late Pick-up Arrangements are kindly requested to 

register their children for this optional service. This will be charged at 50 

QAR/Hour. The allocated amounts will be added to your account and the 

balances should cleared when you are finalizing your financial statements.  

13.  In Elementary, we have started distributing the school learning resources 

across grade levels including the Arabic, Islamic, and Qatar History. 

14.  For Grade 6-12, we will start distributing all related learning resources in 

class and students will be requested to sign off the receival forms 

regardless of the payments that should be secured in advance. Balances will 

be automatically added on accounts (in case parents did not finalize the 

books fees) once the students receive the textbooks.  

15.  Grade 10,11, and 12 pathways and electives are being finalized. New class 

lists have been issued based on the selected choices. Switching sections is 

no longer an option as the pathways now are being confirmed. 

16.  Students’ timetables will be sent on Thursday 1st of September 2022, as 

the delay was due to the pathways of high school.  

17.  Weekly highlights across grade levels will be sent starting from Thursday 1st 

of September 2022. Last week we were conducting diagnostic tests linked 

to school internal data.  

18. We will be starting the school curricular activities during the month of 

September 2022. 

19.  Covid Measures are still in place across the school.  

 

School Principal  

Maha Teema 



 

 

 الكرام  السادة أولياء األمور 

 

الذي أدى إىل  تهديكم إدارة مدرسة األكاديمية األمريكية أطيب التحية وتود شكركم عىل دعمكم 

. بداية ناجحة للعام الدراسي   ي يجب  تحديثات المهمةفيما يىلي بعض الالحاىلي
عىل وىلي األمر  الت 

ام بها االو  معرفتها  ز  : لت 

 

:   2022/ 09/ 04من يوم األحد الموافق بداية  االعتيادي دوام الطالبسيكون  .1  كالتاىلي

 

 . بعد الظهر  12:30 -صباًحا  7:00من الساعة من األحد إىل الخميس  مرحلة الروضة . أ 

ي عش    . ب 
  01:30 -صباًحا  7:00من الساعة من األحد إىل الخميس  الصف األول حت  الصف الثانز

 . بعد الظهر 

ي عش  مرحلة  . ت 
 . بعد الظهر  12:30 -ا صباًح   7:00الخميس  الروضة حت  الصف الثانز

 . ح2
ً
صباًحا   6:30عىل صحة الطالب وسالمتهم، يرجى العلم أن بوابات المدرسة مغلقة حت  الساعة  ا فاظ

اف عىل الطالب إبتداًء من وسيتم توفتر مناوبة لل  ا مع فتح البوابات حيث أن األمن صباًح  6:30الساعة ش 
ي حال حضورهم قبلال يمكنه ال 

اف عىل الطالب فز ي الساعة ش 
  .باًحاص 6:30 فتح البوابات فز

ي المدرسة و حضور يتم تسجيل . 3
ز الوزارة ب الخاص نظامعىل الالطالب فز حت  صباحا  7:00الساعة  بير

 .صباحا 7:15

. اصباًح  7:15سوف يتم احتساب التأختر عند حضور الطالب بعد الساعة . 4  

ا دون عذر صباًح  8:00بعد الساعة عند حضوره/ها  المدرسي دوام بال الب/الطالبةللط يتم السماحال . 5
ر تأخره  . مراجعة إدارة المدرسة يجب و  ها / مقبول يتى  

ي سياسة الحضور المدرسي  وتوضيحها  تسليط الضوء عليها  قد تمالغياب/التأخر المتكرر له عواقب . 6
فز

ام بالمواعيد )يرجى مراجعة السياسة عىل موقع المدرسة للحصول عىل مزيد من المعلومات(  ز  وااللت 

ي حالة وجود . 7
 فاتن، مسؤولة الحضور والغياب عتى الهاتف:  ستاذة/ يرجى االتصال باأل  حالة طارئة،فز

f.salman@americanacademy.sch.qa   : ي
ونز يد اللكت   40206900 أو عتى التى

ي يرجى تقديم التقارير الطبية . 8 ي حال غياب الطالب بعذر طتى
 فاتنستاذة/ الوثائق الداعمة إىل األ / فز

f.salman@americanacademy.sch.qa  ي
ونز يد اللكت   )شخص يا(  أو عتى التى
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إال وفقا لتدابتر كوفيد الحالية إحضار أبناءهم عند ال يسمح بتواجد أولياء األمور داخل الحرم المدرسي . 9
ي حال وجود 

ز المعن معد موع فز ز يالموظفير . ير  

وقوف ننوه بوجود مواقف مخصصة لسيارات أولياء األمور خارج المدرسة نظرا لعدم السماح بال. 10
 داخل المدرسة. 

ام با أولياء األمور نرجو من جميع . 11 ز ي الوقت المحدد.  بنائهمأ صطحابااللت 
وسيتم عمل مناوبة  فز

اف عىل الطالب حت  الساعة لل  بعد الظهر.  2:00ش   

ي حال تعذر . 12
ي الموعد المحدد يمكنهم تسجيل  أولياء األمور يرجى العلم أنه فز

اصطحاب أبنائهم فز
ي الخدمة الختيارية الت  توفرها المدرسة مقابل

  ستتم إضافةو  الواحدة ساعةللريال قطري   50 أبنائهم فز
عند تسوية جميع المستحقات المالية المطلوبة.   مىل حسابك هذه الرسوم ع  

ي توزي    ع م تم البدأ . 13
ي ذلكللالتعلم  صادر فز

  قطر تاري    خ اللغة العربية،  كتب  مرحلة االبتدائية، بما فز
عية. و  الش   

ي عش  الصف لصف السادس إىل من االتعلم  صادر توزي    ع جميع م بسنبدأ . 14
تم  وسي صفوف ال داخل  الثانز

ي يجب وذج االستالم الطالب عىل نمتوقيع 
بمجرد استالم ا. مقدمً   دفعها بغض النظر عن المدفوعات الت 

ي حالة عدم  حسابكم ا عىلتلقائيً  ومهذه الرسستتم إضافة الطالب للكتب المدرسية 
رسوم  سداد )فز

. الكتب(   

لم يعد ،  10،11،12من قبل طالب الصفوف  فصول بناء عىل الخيارات المحددةالقوائم تحديث تم . 15
. تأكيد المسارات  االنتهاء من حيث تم تخيارا هناك مجال لتبديل ال  

، حيث كان  2022سبتمتى  1 الموافق  يوم الخميسبحلول سيتم إرسال الجداول الزمنية للطالب . 16
. الثانوية  رحلةالتأختر بسبب مسارات الم  

حيث تم . 2022سبتمتى  1من يوم الخميس  بدءً  لجميع المراحلاألسبوعية  الرسالةسيتم إرسال . 17
ي ة لمدرسبالبيانات الداخلية ل خاصةاختبارات تشخيصية  إجراء 

ي األسبوع الماضز
. فز  

. 2022تى سنبدأ أنشطة المناهج الدراسية خالل شهر سبتم . 18  

ي جميع أنحاء  19-كوفيدبجائحة   يجب اتباع جميع التدابتر الالزمة الخاصة. 19
   المدرسة. فز

 

 مديرة المدرسة 

Maha Teema                                                                                                                                                                                                      


