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Welcome to the Early Education Centerأهالً وسهالً في مركز التعليم المبكر
‘A place where your child will have
opportunities to explore, discover and learn’
EEC Philosophy:
The Qatar Academy Early Education Centers offer
opportunities for every child aged 6 months to 3 years
to learn in safe and nurturing environments through a
play-based curriculum. We believe that practices
grounded in research support the growth of social,
emotional, physical and cognitive development in
young learners.
Teaching and learning in classrooms is driven by our
Image of Child. We believe that children are: Unique,
Capable, Risk-Takers, Social, Curious, Persistent,
Sensory, Creative, Researchers and Communicators.
We recognise the importance of forming partnerships
with families to build home-school connections, in the
best interest of the child.

صا لإلستكشاف واإلكتشاف
ً "مكان يوفر لطفلك فر
"والتعلُّم
:فلسفة المركز
مراكز التعليم المبكر في أكاديمية قطر توفّر فرصا ً لجميع
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة شهور إلى ثالثة
 من خالل منهاج قائم،سنوات للتعلم والرعاية في بيئة آمنة
ونحن نعتقد أن الممارسات المستمدة من بحوث. على اللعب
النمو العلمية تدعم التنمية اإلجتماعية والعاطفية والمادية
.والمعرفية عند المتعلمين الصغار
يقود عملية التعليم والتعلم في صفوف المركز نظرتنا لصفات
فريدون: فنحن نتعامل مع األطفال على أنهم. شخصية الطفل
، مثابرون، مغامرون، اجتماعيون، مجازفون، قادرون،
. باحثون ومتواصلون، مبدعون،حسيون
نحن ندرك أهمية تكوين شراكات مع األسر لبناء عالقات بين
.لما يخدم مصلحة الطفل،البيت والمدرسة

Our three centers
EEC Qatar Academy

نبذة عن المراكز الثالث

EEC HBKU SC

EEC Club House

1 Infant homeroom
3 Toddler homerooms
2 Junior homerooms
Total 80 children

1 Infant homeroom
1 Toddler homeroom
2 Junior homerooms
Total 56 children

1 Infant homeroom
1 Toddler homeroom
1 Junior homeroom
Total 38 children

Infant class of 8 children

Toddler class of 12 children

Junior class of 18 children

المعلّمات ،ومساعدات التدريس والممرضات
جميع
ِّ

Are all qualified

and experienced

يمتلكن المؤهالت
والخبرات الالزمة في
مجال التدريس والعناية
باألطفال ،ويمتزن
بالشغف لتقديم األفضل
في المجال التربوي.

Our Teachers, Instructional Assistants and Nurses

Our Curriculum - The creative curriculum is designed to
support your child to grow and develop in the following
areas : Physical, Social-Emotional, Cognitive and
Language.

Program Overview - To provide quality care and
education for young children to support English and
Arabic language development. To provide parent
education and support.

النمو: المنهاج اإلبداعي تم تصميم المنهاج اإلبداعي لتمكين طفلك من تحقيق
 التطور اإلجتماعي والنفسي والعاطفي باإلضافة الى تطور اإلدراك،الجسماني
. وتطور اللغة،والنمو المعرفي

 ودعم،نظرة عامة على البرنامج توفير الرعاية الجيدة والتعليم لألطفال الصغار
 إضافة إلى توفير الدعم ألولياء،تطور اللغة اإلنجليزية واللغة العربية لديهم
.األمور

How will we communicate
●
●
●
●
●
●
●

Open communication with the teacher at drop off and pick up
for short conversations.
Teachers available in the afternoons after 12:00 noon for longer
conversations.
Formal conversations through parent teacher/Goal Setting
meetings.
Daily connect.
Reports/Progress Reports (2 progress reports and 1 end of year
Final Report).
Akhbar.
SMS Messaging systems and Emails.

التواصل بين أولياء األمور والمدرسة
وظهرا عند
التواصل مع المعلّمة صبا ًحا عند الوصول إلى المدرسة
ً
االنصراف حديث سريع ومختصر
ظهرا
ً 12:00  بعد الساعة،التواصل مع المعلّمات في فترة ما بعد الظهر
إمكانية إجراء محادثات أطول
. المحادثات الرسمية من خالل اجتماعات أولياء األمور والمعلّمات
.برنامج التواصل اليومي
.التقارير المدرسية
. نشرة األخبار
.الرسائل النصية القصيرة والبريد اإللكتروني

●

●
●
●
●
●
●

First Day and Separation Anxiety
It’s completely normal to experience separation anxiety but
that doesn’t mean it’s easy.
To relieve the stress of separation anxiety for you and your
child:
●
●
●

Trust and communicate with the teachers.
Be patient.
Be strong.

اليوم األول وقلق اإلنفصال
. سنتعاون معا ً لتخطيها بسهولة، من الطبيعي الشعور بقلق ناتج عن حالة اإلنفصال

: لتخفيف قلق االنفصال بالنسبة لك ولطفلك
.ثق بقدرة وكفاءة المعلّمات وقم بالتواصل معهن
.ً كن صبورا
.ً كن قويا

●
●
●

Transition to school - What to expect?
Excitement,

but nervousness.

Busy class and new class environment.
Crying, shyness,clingy.
New exciting learning experiences.
It may take a few weeks or more for your child to
settle and to settle the class.
Some children take longer than others.
Be reassured your child will settle and
be happy!

ماذا يجب أن نتوقع؟- االنتقال إلى المدرسة
. واالنفعال،أوقات من اإلثارة
. العمل في بيئة صفية جديدة
... الخجل،البكاء
.تجارب تعلمية جديدة ومثيرة
سوف يحتاج طفلك ألسبوعين أو أكثر لالستقرار واإلعتياد على البيئة
.الجديدة
.البعض يحتاج وقت أطول
. ً كن متأكدا ً أن طفلك سوف يستقرويكون سعيدا

What could you do to ease the transition?
Talk positively about going to school in the days prior
to starting.
7am-12 noon: Arrival and finishing times are very
important.
Stay for a few moments to play with your child.

Your child may cry and reach for you.

ما الذي يمكنك القيام به للمساعدة في التخفيف من وطأة مرحلة
اإلنتقال؟
.التمهيد بالتحدث بهدوء وسعادة عن الذهاب إلى المدرسة قبل البدء بأيام
12 صباحا ً إلى7 الوصول والمغادرة على الوقت المحدّد مهم جدا ً من
.ً ظهرا
.البقاء لبعض الوقت للَعب مع طفلك
. ثق أن المعلمة ستقوم بتهدئته بحب واهتمام،قد يبكي طفلك ويتعلق بك
.ودع طفلك قبل المغادرة

Please trust that the teacher will calm your child with
love and attention.

Always say goodbye before leaving.
Teachers will contact and keep in touch with you- We
know it’s difficult.

.المعلمات سيتواصلن معكم
ِّ - ً نحن نعرف أنها مرحلة وسنجتازها معا

Arrival and Departure

الوصول والمغادرة

Attendance Policy سياسة الغياب

Please be on time as it establishes a good routine and helps children make friends.

If your child is sick, notify the centre nurse:

Week 1 Sunday 26 to Thursday 30 August:

EEC QA Katherine 4454 3086 email kbalili@qf.org.qa
EEC HBKU Josephine 4454 6457 or email: jbouakar@qf.org.qa
EEC CH Liza 4454 0810 or email: lalvaro@qf.org.qa they will record this information.
Absence of more than 2 days together requires a medical note to cover the sickness. The
nurse will ensure your child is well enough to come back to school.
The school wide policy is:“Minimum attendance is set at 90% of the enrolled school days. This
does not include serious health concerns or a family emergency. It is possible that a student
who is absent for 20 days or more may be asked to withdraw from the center”.

7:00 am arrival time, 10:00 am departure time
Week 2 Sunday 2 to Thursday 6 September:
7:00 am arrival time, 11:00 am departure time
Week 3 and onwards starting from Sunday 9 September:

: يرجى إعالم ممرضة المركز،إذا كان طفلكم مريض

7:00 am arrival time, 12:00 noon departure time

: kbalili@qf.org.qa البريد اإللكتروني: 44543086 الممرضة كاثرين- أكاديمية قطر
. مما يدعم الروتين اليومي، الرجاء الحضور على الوقت ألن هذا سيساهم بتكوين عالقات وصداقات طيبة بين األطفال

: jbouakar@qf.org.qaالبريد اإللكتروني: 44546457 الممرضة جوزفين- جامعة حمد بن خليفة
:أغسطس30 إلى الخميس26 األسبوع األول األحد

: lalvaro@qf.org.qaالبريد اإللكتروني: 44540810 الممرضة ليزا- نادي الموظفين
ً صباحا١٠ صباحا ً ووقت المغادرة٧ وقت الوصول

.الممرضة تقوم بتسجيل هذه المعلومات
:سبتمبر6 إلى الخميس2 األسبوع الثاني األحد
ً صباحا١١ صباحا ً ووقت المغادرة٧ وقت الوصول

:سبتمبر9 األسبوع الثالث وما بعده إبتدا ًء من األحد
ً صباحا١٢ صباحا ً ووقت المغادرة٧ وقت الوصول

وستقوم الممرضة بالتأكيد على سالمة.  يرجى تقديم إجازة مرضيَة،إذا كان عدد أيام غياب طفلكم أكثر من يومين متتاليين
.طفلك للعودة إلى المدرسة
وهي ال تشمل أيام اإلجازة المرضية. من أيام الدوام المدرسي90% الحد األدنى من الحضور هي: "سياسة المدرسة هي
 فإنه من الممكن أن يُطلب منه،يوم20 لذلك في حال غياب الطفل الغير مبرر ألكثر من. أو الظروف العائلية الطارئة
". االنسحاب من المركز

الروتين اليومي

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

وضع الحقائب في أماكنها المخصصة.
توقيع أولياء األمور لحضور أطفالهم.
غسل أيدي األطفال قبل دخول الصف.
دخول أولياء األمور إلى الصف مع أطفالهم.
اللعب الموجه :بحيث يبادر الطفل باللعب،
فيكون هو الموجه .األساسي والقائد لهذه
العملية "اللعب".
الوجبات الخفيفة.
تغيير الحفاضات /دخول المرحاض.
وقت التواصل اليومي.
قراءة قصص.
الموسيقى.
الملعب الداخلي.
الملعب الخارجي.
أنشطة حسية .
الفنون.

Daily Routines

Their school bag on their peg.
Parent to sign their child in.
Washing hands before
entering their class.
Parent to enter the class with
their child.
Child initiated/teacher
directed play.
Two snacks per day.
Toileting/changing.
Circle time.
Reading.
Singing.
Indoor gym.
Outdoor play.
Sensory room.
Atelier room.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

What to wear and bring? ماذا يجب توفيره في المركز؟
●

Easy to dress clothing like trousers with an elastic
waistband, loose t-shirts and slip on shoes (no
jeans please).
● Sandals, crocs or velcro shoes which are easy to
take on and off.
● Loose clothing to allow free movement.
● Bring in a labelled bag with your child’s name.
Label your child’s water bottle and two snack
boxes.
● مالبس سهلة االرتداء والخلع مثل السراويل ذات الخصر المطاط
.والقمصان الفضفاضة والتي تسمح بحرية الحركة والتنقل
● أحذية سهلة اللبس والخلع كالصنادل أو األحذية التي يسهل التعامل
.معها
.● الوجبة الخفيفة والغذاء في أوعية مكتوب عليها بوضوح

What to Leave at the Center? ماذا يلبس طفلك وماذا تحضر له؟
●

Diapers and wipes (Teachers will communicate
when your child needs more).
● 3 spare sets of clothing, including underwear and
socks.
● الحفاضات والمناديل المبللة (ستتواصل معكم المعلمات عندما
).يحتاجها الطفل
.● مجموعتين إضافيتين من المالبس والجوارب

Prior to attending daily
●
●

قبل الحضور يوميا

Have breakfast.
Apply sunscreen , if desired.

.الفطور
.واقي من الشمس إذا دعت الحاجة

●
●

Food for Infants, Toddlers and Juniors
 األطفال والمبتدئين،طعام الرضع
Infant feeding:

Older Infant, Toddler & Junior snacks:

Bottles of formula or expressed milk already made and
labelled with child’s name, will be stored in
refrigerator and warmed in bottle warmer.

Healthy & Balanced

Pureed baby food: in single serve containers, separate
containers for 1st snack and 2nd snack, labelled with
child’s name.
:طعام الرضع
،زجاجات الحليب الصناعي والحليب الطبيعي مكتوب عليها اسم الطفل
.سيتم حفظها في الثالجة ومن ثم تدفئتها عند اإلستعمال
.معد في أوعية منفصلة للوجبتين األولى والثانية: طعام األطفال المهروس

●
●
●

Whole grains.
Fruit and vegetables.
Proteins .

Uneaten food will be sent home at end of day.
طعام األطفال والمبتدئين
:()متوازن
.الحبوب
.فواكه وخضروات
.بروتينات

●
●
●

.سيتم إرسال المواد الغذائية التي لم يتناولها الطفل إلى المنزل في نهاية اليوم

Birthday Celebrations

مناسبات أعياد الميالد

Birthday celebrations are a special part of growing up. We are delighted to help your child celebrate his/her birthday with their classmates in the
classroom. Therefore we do not allow outside entertainment, and as the school has a healthy eating policy we do not allow any outside food nor the
distribution of party packs or gifts of any kind. You are welcome to bring fruits to share with the whole class.
Please note that should you wish the class teacher to distribute invitations to a party out of school this can only be done if all students in the class are
invited to attend. Please make alternative arrangements to distribute invitations if you are planning a party for smaller groups.
As inclusion is part of our school’s ethos we appreciate your cooperation and understanding in this sensitive matter.
You can check with your classroom teacher.
.من هذا المنطلق يسرنا تقديم المساعدة في مناسبات أعياد الميالد حيث يحتفل األطفال مع أصدقائهم في الصف. تشكل أعياد الميالد جزءا ً مهما ً من مرحلة النمو
 أو جلب أي وسائل تسلية خارجية أخرى،ولدى المركز سياسة محددة تتمثل في اعتماد الغذاء الصحي وبالتالي عدم السماح بإحضار األطعمة من خارج المركز أو توزيع علب الهدايا على إختالف أنواعها
.إال أنه بإمكانكم إحضار الفاكهة لمشاركتها مع أطفال الصف
 فإنه يتعين عليكم في هذه الحالة دعوة جميع أطفال الصف،مدرسة الصف بتوزيع بطاقات الدعوى المتعلقة بالحفالت المقامة خارج المركز
ّ يرجى العلم أنه في حال رغبتم بقيام
.دون استثناء
. فعندها يتعين عليكم اتخاذ إجراءات بديلة لتوزيع بطاقات الدعوة،)أما في حال التخطيط لحفالت تغطي مجموعات صغيرة (أقل من عدد األطفال المجمل للصف
. لذا نرجو تعاونكم وتفهمكم لهذا الشأن الحساس،إن عملية الدمج هي جزء أساسي من القيم التي يقوم عليها المركز
مدرسة الصف
ّ لالستفسار الرجاء التواصل مع

Rest Times
●
●
●
●
●
●

وقت اإلستراحة

A cot is provided for each baby in the infant classes.
A rest mat is available to each older toddler or junior.
Bedding is provided and laundered by the center.
Children are encouraged to rest, if needed (especially in the early weeks).
Children’s resting will change and evolve.
Parents and Teachers will regularly communicate about rest patterns.

Partnership between the Centre and home will give continuity
.يتم توفير سرير لكل طفل في صفوف الرضع
.ً سرير للقيلولة متوفر لألطفال األكبر سنا
.يتم توفير األغطية وتغسل بعد االستعمال في المركز
). إذا لزم األمر (خاصةً األسابيع األولى،الراحة/يتم تشجيع األطفال على النوم
.سيتغير توقيت النوم ومدّته مع الوقت
.التواصل المستمر بين المع ِّلّمات وأولياء األمور بما يخص أوقات اإلستراحة

الشراكة والتعاون بين المركز والمنزل ستضمن اإلستمرارية

●
●
●
●
●
●

الصحة في المركز Health in the Center

●
●
●
●

Hand washing techniques are practised by all staff and taught to the children by nurses.
Sunhats are encouraged when outside.
Drinking water is available at all times. Children drink from their own water bottle.
We follow AAP health standards.
وتدرس لألطفال .
نمارس إستراتيجيات غسل اليدين السليم مع جميع الموظفين
ّ
يتم تشجيع األطفال على ارتداء قبعات في جميع األوقات عندما نكون بالخارج.
مياه الشرب متوفرة لجميع األطفال في جميع األوقات .يشربون من زجاجات خاصة بهم.
نتبع جميع المعايير الصحية المعتمدة.

●
●
●
●

How you can help keep the Center healthy?
●
●
●

كيف يتم المحافظة على الصحة في المركز ؟

Please keep your sick child at home/notify the nurse if he/she has had medicine before coming to school.
Notify the center if your child has a contagious infection such as: conjunctivitis, head lice, chickenpox and measles.
Refer to our guidelines and send only healthy balanced snacks for your child.
.حضر الطقل للمركز الرجاء إبالغ المع ِّلّمة إذا كان قد تناول أي دواء قبل حضوره
ِّ ُ يرجى إبقاء الطفل المريض في المنزل وفي حال أ
. جدري الماء أو الحصبة، قمل الرأس،إلتهاب الملتحمة: إخبار الممرضة إذا كان طفلك لديه مرض معدي مثل
. وإرسال وجبات متوازنة و خفيفة لطفلك،الرجوع إلى مبادئ وتوجيهات الصحة والسالمة في المركز

EEC QA

EEC HBKU

EEC CH

Nurse Katherine
4454 3086
email: kbalili@qf.org.qa

Nurse Josephine
4454 6457
email: jbouakar@qf.org.qa

Liza Alvaro
4454 0180
email: lalvaro@qf.org.qa

●
●
●

إجراءات األمن والسالمة في المركز Safety in the Center
Generous adult to child
ratio.
Constant supervision.
Health and safety
procedures in place.
Fire evacuation practice
once a month.

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●

عدد كاف من المعلمات مع األطفال.
إشراف مستمر على األطفال.
إجراءات الصحة والسالمة قائمة.
تدريب شهري على عمليات إخالء
المبنى.

●
●
●
●
●

Nurse.
Staff first aid trained.
Security personnel.
Safety gates on
classroom doors.
● Small class sizes.
ممرضة متواجدة في المركز.
الموظفات مدربات على إجراءات
اإلسعافات األولية.
موظفو األمن متواجدون دائ ًما.
بوابات السالمة متوفرة أمام أبواب
الصفوف الدراسية .
مجموعات صغيرة من األطفال
داخل الصفوف.

How you can keep the Center safe….

EEC contact numbers:
QAD - Lucie Kaljian 4454 2276
QAD - Jo Ellis
4454 1842
QAD - Reem Salem 4454 1837
HBKU - Gill Gunay

4454 2591

CH - Daad Bataineh 4454 2592

كيف يمكن المحافظة على األمان في المركز

●

Sign your child in and out at the beginning and end of each
day.
●
Notify the teacher/center if someone else will pick up your
child.
●
Dismissal is a busy time. Your child’s safety is your
responsibility once you leave the classroom.
●
Please close the classroom gate when entering and leaving
the room.
●
Always look down to make sure you don’t step on
children’s work.
.تسجيل أوقات وصول ومغادرة طفلك للمركز
●
إبالغ المعلمة أو إدارة المركز في حال قيام شخص آخر باصطحاب طفلك من
●
.المركز
وقت االنصراف وقت. سالمة طفلك هي مسؤوليتكم بمجرد مغادرة الصف
●
.مشغول
. الرجاء إغالق البوابة عند الدخول والخروج من الصف
●
.تأكد أنك ال تخطو أعمال األطفال الموجودة على األرض
●

How to support at home?
●
●
●
●
●

كيف يدعم األهل األطفال في المنزل؟

Talk, sing, read and play with your child in your mother tongue.
Keep your child’s teachers informed about your child’s needs, family situation, progress, changes, achievements.
Encourage self help skills toileting and independence. This Summer is the perfect time to start.
Attend and participate in the parent information sessions, parent goal setting meetings.
By working in partnership we will have happy children.
. وإلعب مع طفلك باللغة األم، إقرأ، أنشد،تحدث
… تطوره وإنجازاته، تقدمه،تحدث مع المعلِّّمة عن إحتياجات طفلك
.الصيف وقت مناسب للبدء بالتدريب. ش ِّ ّجع طفلك على اإلستقاللية واإلعتماد على النفس في إستخدام المرحاض
. الحضور والمشاركة في دورات واجتماعات أولياء األمور
.بالتعاون والعمل معا سيكون أطفالنا سعداء

●
●
●
●
●

