
 

 

 

Ref: sst/SLT/356/19-20AY 

11.03.2020 

Dear parents, 

We hope that you and the rest of your family are doing well!  

 

In light of the latest government directives, all schools will remain closed (for students) 

in the country until further notice as part of the country efforts and measures to contain 

the spread Coronavirus  

(COVID-19). 

 

At EMS, we aim to ensure that all our students have access to continuous education, 

during this period of uncertainty to keep them engaged in their studies. Our teachers 

and administrators are in attendance at the school daily to support ongoing learning 

online. We understand that this might be a difficult time for you and your 

family.  However, this is not optional for us, and it is important that we follow and 

adhere to the government’s directives of the situation.  

We believe being prepared and able to provide access to continuous learning to our 

students is essential since we do not know how long the school closure will be. We 

understand the challenges that some parents are facing, and our staff will do their best 

to offer solutions to those challenges and face them with you as much as possible. 

Teachers and staff are present in school and will continue to cater to all students’ 

learning needs and try to ensure that learning is not painful but rewarding for both 

parents and students.  

 

Sometime, accessibility to technology and supervision could be a challenge. This is a 

factor that we all have to face and provide as much support and guidance and train our 

students on how to be more engaged, innovative, and responsible for taking ownership 

of their learning.  

 

On our platform, our staff will be available for online support to guide parents and 

students through this process. Also, our IT staff will be available to provide technical 

and logistical help and advice.  

 

During difficult times, we have to stand together and focus on the solutions that can 

give us the best outcomes under the circumstances of the moment.  

 

 We are always here to help and support and wish you all a beautiful day. 

 

 

 

 



 

 

 

 أولياء األمور الكرام،
 

  والعافيةآمل أن تكونوا أنتم وعائالتكم بموفور الصحة 

في ضوء التوجيهات الحكومية لدولة قطر فإن المدارس ستبقى مغلقة أمام الطالب في 
الدولة حتى إشعار آخر كجزء من جهود الدولة وإجراءاتها في احتواء انتشار الفيروس 

(COVID-19.) 
 

في المدرسة اإلنجليزية الحديثة، نحن نهدف إلى ضمان وصول جميع طالبنا إلى التعليم 
مستمر خالل هذه الفترة . ولذلك يحضر المعلمون واإلداريون لدينا في المدرسة يوميًا ال

لدعم التعلم المستمر عبر اإلنترنت. نحن نتفهم أن هذا قد يكون وقًتا صعبًا بالنسبة لكم 
ولعائلتكم. ومع ذلك، هذا ليس اختياريًا بالنسبة لنا ، ومن المهم أن نتبع ونلتزم بتوجيهات 

 إلدارة هذا الوضع الراهن. الحكومية
 

نعتقد أن االستعداد والقدرة على توفير إمكانية الوصول إلى التعلم المستمر لطالبنا أمر 
ونحن هنا  نتفهم التحديات التي   ضروري ألننا ال نستطيع التنبؤ بموعد انتهاء هذا األمر.

قديم حلول لهذه يواجهها بعض اآلباء، وعليه فإن  موظفينا سيبذلون قصارى جهدهم لت
التحديات ومواجهتها معكم قدر اإلمكان. إذ يتواجدون في المدرسة وهم مستمرون في 
تلبية احتياجات التعلم لجميع الطالب مع محاولة التأكد من أن التعلم سيكون مجزيًا 

 ومفيًدا لكل من اآلباء والطالب.
 

ف تحديًا. هذا عامل يجب ففي بعض األحيان، قد يكون الوصول إلى التكنولوجيا واإلشرا
علينا جميًعا مواجهته وتقديم أكبر قدر من الدعم والتوجيه وتدريب طالبنا على كيفية 

 زيادة مشاركتهم وإبداعهم ومسؤوليتهم عن ملكية تعلمهم.
 

ومن خالل منصاتنا التعليمية سيكون فريق الدعم متاًحا لتقديم الدعم والمشورة عبر 
  والطالب خالل هذه العملية.اإلنترنت لتوجيه اآلباء 

 

خالل األوقات الصعبة، علينا أن نقف مًعا ونركز على الحلول التي يمكن أن تعطينا أفضل 
 النتائج في ظل الظروف الراهنة.

 

 نحن دائما هنا للمساعدة والدعم ونتمنى لكم جميًعا يوًما جميالً. 
 


