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Frequently Asked Questions
Why do we have ECAs? Here at NAISAK we offer a wide range of opportunities for student participation
from Year 1 through to year 12. We believe that our ECA programme allows for students to extend their
learning outside of the classroom in new, imaginative and exciting ways. We also see the ECA programme as
a way of the students being able to discover new passions and to enrich their lives with new opportunities.
At NAISAK we believe that the development of our students’ knowledge, skills and understanding should
transcend the already great practice that takes place each day in our classrooms. Therefore, in addition to
our outstanding academic programme we seek ways in which our students can extend and transfer their
learning through our ECA programme.
What times do ECA's run? ECAs run Sunday, Tuesday & Wednesday from 1:40 - 2:40pm and are optional for
all students. We also have several sporting ECAs that take place on a Monday with certain Sporting ECAs
running for two hours. Our external ECAs run at various times and days throughout the week.
What is the difference between an internal ECA and an external ECA? Our internal ECAs are run by
members of staff at NAISAK. External ECAs are provided by outside companies and are not directly
employed by NAISAK. Usually external ECAs have an additional cost and registration for external ECAs are to
be managed by the external ECA provider.
What activities can you sign up to? Within our ECA programme we want to provide a balance of
opportunities for our students across each phase of the school. Therefore, across all phases there will be an
opportunity for our students to be involved in ECAs that include Music, Visual Arts, Dance, Sport, Language,
Arabic, Community & STEAM.
How do I register my child for internal ECAs? You will receive an email from Todd Wain on Sunday 8
December which will contain a link to a Microsoft Forms page. You will have until Tuesday 17 December
to complete this form. It is important that the information that you provide on this form is accurate as this
will help inform which ECAs your child can be registered for. You will receive notice of your child’s allocated
ECAs by Thursday 9 January.
How do I register my child for external ECAs? For external ECAs you will contact the provider of that ECA
directly. A list of the contact details for these providers can be found at the end of this document.
Why is there a deadline for internal ECAs? When we close the sign up, we then allocate students to their
chosen ECAs. After this deadline ECAs will become full and further choices and changes are limited. To
enroll after the cutoff date, choices are added on a manual basis and you cannot be guaranteed a space on
the ECA. Please allow your child time to adjust to their new schedule and remember their choices before the
new block starts.

How are the ECA's allocated? Sign up is NOT first come first served for non-paid ECAs. After the sign-up
period has closed the system automatically allocates students to their chosen CCA. If an ECA is full, you will

be allocated your second choice or your third. Were possible we will endeavor to allocate your first choice as
well as ensuring there is a fair distribution of first choices for each student. For paid ECAs such as swimming,
the allocation will be based on the students who have paid for the ECAs first will be enrolled into this ECA.
How do I pay for an ECA? Please be aware that certain ECAs such as Swimming and International Award
have an associated cost. On the documentation that you receive it will indicate if there is a cost associated
with the ECA. If there is a cost, then this can be paid directly to the cashier near reception.
Can I make changes to my chosen ECAs? You can change your ECA choices prior to the cutoff date only
(Tuesday 17 December). It is not advisable to change an ECA mid-block. This causes the student's, teacher's
and provider's schedules to change.
How does my child know which ECAs they are attending? For all internal ECAs you will receive written
confirmation via your child’s communication book. For all external ECAs you will be notified by the ECA
provider.
How do I contact the external providers?
All registration and payment are to be made by contacting the external providers via the contact
information below.
Name of
Provider
Mr. Jean
Karate

Email

Phone

jeanmanubay21@gmail.com

6607 8064

Mad Science

madscienceqatar@yahoo.com

4442 1212

Doha Pearl
Soccer Academy
Roller Skating
Qatar
Doha Peral
Performing Arts
North Pole
Swimming
North Pole
Basketball

tom.brearley@premiergroupsports.com

5080 8785

gerynaoussi@gmail.com

3017 1264

hollie.hubbard@dohapearlacademy.com

5043 3990

northpoleswim@gmail.com

6644 2427

northpoleswim@gmail.com

6644 2427

االسئله المكرره

وحت الصف الثان ر
لماذا لدينا انشطه الصفيه اضافيه؟ هنا ف نيساك نقدم مجموعة واسعة من الفرص لمشاركة الطالب من الصف األول ى
عشة.
ومثية .نرى
نعتقد أن االنشطه الالصفيه االضافيه الخاص بنا يسمح للطالب بتوسيع نطاق تعلمهم خارج الفصل الدراس بطرق جديدة ومبتكرة ر
ً
لتمكي الطالب من اكتشاف عواطف جديدة وإثراء حياتهم بفرص جديدة.
أيضا انه وسيلة
ر
والت تكون ً
ف نيساك  ،نعتقد أن تطوير معارف الطالب ومهاراتهم وفهمهم يجب أن يتجاوز الممارسة العظيمة ى
يوميا ف الفصول الدراسية .لذلك ،
المتمي  ،نبحث عن طرق تمكن طالبنا من توسيع نطاق تعلمهم ونقله من خالل االنشطه االصفيه الخاصه بنا.
باإلضافة إىل برنامجنا األكاديم
ر
مساء وه اختيارية لجميع الطالب .لدينا ً
ً
أيضا العديد من
ما ه أوقات االنشطه الالصفيه؟ يوم األحد والثالثاء واألربعاء من 2:40 - 1:40
االثني مع بعض االنشطه الرياضية ى
االنشطه الرياضية ى
ساعتي.تكون هذه االنشطه االصفيه لدينا ف أوقات وأيام
لمدة
الت تكون
الت تكون يوم
ر
ر
مختلفة طوال األسبوع.
ما هو الفرق ربي االنشطه الداخليه واالنشطه الخارجيه؟ يتم تفعيل االنشطه الداخلية لدينا من قبل أعضاء هيئة التدريس ف نيساك.اما االنشطه
الخارجية يتم تفعيلها من قبل رشكات خارجية وليس ر
مباشة من نيساك.
ً
عادة ما يكون لتكاليف االنشطه الخارجية تكلفة إضافية.
ما ه األنشطة ى
توفي توازن ربي الفرص لطالبنا ف كل مرحلة من مراحل
الت يمكنك التسجيل فيها؟ ضمن االنشطه الخاصه بنا  ،حيث نريد ر
ى
المدرسة .لذلك  ،ف جميع المراحل  ،ستكون هناك فرصة لطالبنا للمشاركة ف هذه االنشطه االصفيه ى
الت تشمل الموسيق  ،الفنون البرصية ،
الرقص  ،الرياضة  ،اللغات  ،اللغة العربية
ً
بريدا ى
ى
إلكي ً
ديسمي والذي سيتضمن
ونيا من االستاذ توود واين يوم األحد 8
ستتلق
كيف يمكنت تسجيل طفل ف االنشطه الالصفيه الداخلية؟
ر
ر ً
ديسمي الستكمال هذا النموذج .من المهم أن تكون المعلومات ى
ابطا عل صفحة مايكروسوفت سيكون لديك فرصه ى
الت
17
الثالثاء
يوم
حت
ر
إشعارا ى
ً
ى
تقدمها ف هذا النموذج دقيقة ألن ذلك سيساعد ف تحديد ماهية االنشطه ى
الت يمكن لطفلك تسجيلها.
باليامات االنشطه
ستتلق
المخصصة لطفلك بحلول يوم الخميس  9يناير.
ر ً
مباشة .يمكن العثور عل
كيف يمكنت تسجيل طفل ف االنشطه الخارجية؟ بالنسبة إىل االنشطه الخارجية  ،ستتصل بمزود االنشطه الالصفيه
قائمة بتفاصيل االتصال باألسماء المرفقة ف نهاية هذه الرسالة
لماذا يوجد موعد نهان للتوافق مع االنشطه؟ عندما نغلق التسجيل  ،نقوم بعد ذلك بتخصيص الطالب إىل األنشطه ى
الت اختاروها .بعد هذا
والتغييات محدودة .للتسجيل بعد تاري خ الفصل  ،تتم إضافة االختيارات عل
الموعد النهان  ،ستصبح االنشطه كاملة والمزيد من الخيارات
ر
أساس يدوي وال يمكن ضمان وجود مساحة ف هذه االنشطه.
يرج إتاحة الوق ت لطفلك للتكيف مع جدولهم الجديد وتذكر خياراتهم قبل البدء.
ر
ى
ً
المشيك الذي اختاروه .إذا كانت
تلقائيا بتخصيص الطالب
كيف يتم تخصيص االنشطه الالصفيه؟ بعد إغالق ىفية التسجيل  ،يقوم النظام
ً
صفوف النشطه ممتلئة  ،فسيتم تخصيص اختيارك الثان أو الثالث .إذا كان ذلك ممكنا  ،فسنسىع لتخصيص اختيارك األول باإلضافة إىل ضمان
توزي ع عادل للخيارات األوىل لكل طالب .بالنسبة إىل االنشطه المدفوعة مثل السباحة  ،سيتم تخصيص المبلغ عل الطالب الذين دفعوا تكاليف
ً
االنشطه أوال وسيتم تسجيلهم ف هذه االنشطه.
يرج العلم أن بعض االنشطه مثل السباحة والجائزة الدولية لها تكلفة مرتبطة بها .ف الوثائق ى
الت
كيف يمكنت دفع ثمن االنشطه االصفيه؟ ر
ر
أمي الصندوق بالقرب من مكتب
تتلقاها ،
ستشي إىل ما إذا كانت هناك تكلفة مرتبطة بالنشطه إذا كانت هناك تكلفة  ،يمكن دفع ذلك مباشة إىل ر
ر
االستقبال.
ديسمي) فقط .ال ينصح
تغيي اختيارات االنشطه الخاصة بك قبل تاري خ (الثالثاء 17
ر
تغييات عل االنشطه المختاره؟ يمكنك ر
هل يمكنت إجراء ر
.
تغيي جداول الطالب والمعلم والمزود.
بتغيي كتلة االنشطه الوسىط يؤدي هذا إىل ر
ر
ً
كتابيا من خالل ى
ى
تأكيدا ً
كيف يعرف طفل ما ه األنشطه ى
دفي اتصاالت طفلك .اما
ستتلق
الت يحرصونها؟ بالنسبة إىل جميع األنشطه الداخلية ،
بالنسبة لجميع االنشطه الخارجية  ،سيتم اخبارك من قبل مزود االنشطه االصفيه

الخارجيي؟
كيف أتواصل مع مقدم الخدمات
ر

.الخارجيي رعي معلومات االتصال أدناه
يتم إجراء جميع عمليات التسجيل والدفع عن طريق االتصال بالموردين
ر
Name of Provider Email
Mr. Jean
Karate
االستاذ جان للكارتيه
Mad Science
العلوم المجنون
Doha Pearl
Soccer Academy
أكاديمية لؤلؤة الدوحة
لكرة القدم
Roller Skating
Qatar
التزلج على الجليد
Doha Pearl
Performing Arts
لؤلؤة الدوحه للفنون
االستعراضية
North Pole
Swimming
القطب الشمالي
للسباحة
North Pole
Basketball
القطب الشمالي لكرة
السلة

البريد االكتروني

Phone األرقام

jeanmanubay21@gmail.com

6607 8064

madscienceqatar@yahoo.com

4442 1212

tom.brearley@premiergroupsports.com

5080 8785

gerynaoussi@gmail.com

3017 1264

hollie.hubbard@dohapearlacademy.com

5043 3990

northpoleswim@gmail.com

6644 2427

northpoleswim@gmail.com

6644 2427

