
Dear Parents, 

 

I am delighted to introduce myself as the 

new lower school assistant principal of 

Michael E. DeBakey High School for 

Health Professions-Qatar.  I hope that this 

message finds you well and you had an 

enjoyable start to the academic year. I can 

assure you that I share in the school’s 

commitment to caring for your children 

each and every day while providing them a 

world-class learning environment. 

 

My professional background is education 

and leadership. I come to DeBakey with 14 

years of experience as a teacher and 

curriculum coordinator. Prior to arriving in 

Doha, I taught for 9 years in a suburban area 

near Boston, Massachusetts in the United 

States. During my time in Qatar, I have 

served as a lead teacher and a curriculum 

coordinator. This will be the start of my 

fifth year in Qatar. I look forward to using 

these collective experiences as your new 

lower school assistant principal. 

 

During my first weeks at DeBakey, I plan to 

work closely with Ms. Farah Sleem, Ms. 

Nessrein, and the rest of the senior 

leadership council to ensure a smooth 

transition. During this time, I will learn 

more about our school, community, and the 

unique needs of our students and staff. I am 

committed to embracing the positive 

traditions and practices that are already in 

place at Michael E Debakey High School 

for Health Professions-Qatar while working 

diligently to ensure success for the future. I 

believe all children should receive an 

exceptional education in an environment 

that is safe and conducive to learning. 

Together, we can help our children excel 

and provide them with an education that is 

exemplary. 

 

I am honoured and humbled to serve as the 

new lower school assistant principal for 

Michael E. DeBakey High School for 

Health Professions-Qatar and look forward 

to meeting our children, teachers, parents, 

 أولياء األمور األعزاء 

كمساعد مدير إنه لمن دواعي رسوري أن أقدم لكم نفسي  
ي مدرسة ديبيكي   المتوسطةللمرحلة 

الثانوية للمهن   ف 
ي هذه وأنتم  

الصحية بقطر. أتمن  أن تصلكم رسالن 
بأفضل حال وآمل أن تكون بداية العام األكاديمي الجديد  
ي سأبذل ما بوسعي  

قد مرت عليكم برسور. أؤكد لكم بأنن 
ي يحتاجونها وأوفر لهم  

ألضمن ألبنائكم كل الرعاية الن 
تهم الدراسية وذلك ضمن ال  ي مسير

ام  كافة الدعم ف  ي  
المدرسة تجاهكم بتوفير بيئة تعليمية بأعىل المعايير  

 العالمية. 

بوي واإلداري فقد   ي المجال الي 
ي المهنية ف 

ت  بالنسبة لخير
عاما قضيتها بالعمل   14التحقت بمدرسة ديبيكي ولدي  

ي لقطر  
, فقبل مجين  ما بير  التدريس والتنسيق األكاديمي
ي إحدى المدا

رس  كنت مدرسا لمدة تسع سنوات ف 
ة   ي والية ماساشوستس األمريكية وخالل في 

ببوسطن ف 
  . ي قطر عملت كمدرس أول ومنسق أكاديمي

عمىلي ف 
ي دولة قطر وسأعمل جاهدا  

سيكون هذا عامي الخامس ف 
ي هذه لمصلحة أبنائكم خالل عمىلي  

ت  ألن أصب جّل خير
ي المدرسة

 .  كنائب أكاديمي للمرحلة االبتدائية ف 

ي وخالل أسابيعي ا
ي المدرسة سأتعاون مع  كما أنن 

ألوىل ف 
السيدة فرح سليم والسيدة نرسين لضمان عملية تسلمي  
ي  
ي الوقت الراهن سأكّرس وقن 

لمهامي بشكل سلس, وف 
للتعرف أكير عىل المدرسة والطلبة وأولياء األمور وكذلك  

ي المدرسة,  
احتياجات وتطلعات الطلبة والموظفير  ف 
م كل ا ي سأنتهج نفس النهج وسألي  

ام بالمعايير  وإنن   
اللي 

ي تتبناها مدرسة ديبيكي خالل  
والممارسات اإليجابية الن 

ي المستقبل. 
ة عمىلي بها لضمان النجاح والتقدم ف  مسير

ي العمل أن الطلبة يستحقون أفضل 
ي ف 
ومن أهم مبادت 

مستوى تعليمي ممكن وخلق بيئة تعليمية مثالية وآمنة  
 يمكننا تحقيق ذلك ومساعدة أبنائن

ً
ا الطلبة  لهم, معا

حير  بالعلم والمعرفة. 
ّ
 لالنطالق بمهاراتهم مسل

ي وبكل فخر أن أكون 
فن  الجديد   المدير  مساعد يرسر

ي المدرسة وأتطلع للقاء الطلبة    المتوسطةللمرحلة 
ف 

والمعلمير  وأولياء األمور وكل من له عالقة بالمدرسة  
وسأنتهج سياسة األبواب المفتوحة للجميع وسأرّحب  

ي عير   بكافة تساؤالتكم  دوا باالتصال تر حاتكم, ال تي  ومقي 
ي فآراؤكم  

الهاتف أو أن تتفضلوا بتحديد موعد للقات 
ي ورسالتنا تتطلب تضافر الجهود من الجميع  

تلهمن 
 بالنجاح. 

ً
 مكلال

ً
 أكاديميا

ً
 لجعله عاما



and community members. My door is 

always open to you, and I sincerely 

welcome your input and support. Please feel 

free to contact me via email or call to make 

an appointment to speak with me to discuss 

any ideas you feel will make this the best 

year! I am excited about all we will 

accomplish together for our children and 

look forward to celebrating our successes 

throughout the school year. 

 

Contact me at: 44999853 or by email: 
jbanks@debakeyatqatar.org 

 
 

Sincerely, 
 

Jaimee Banks 

Lower School Assistant Principal 

أو عير   44999853يمكنكم التواصل معي عير الهاتف:  
  : ي
وت  يد االلكي  الير

jbanks@debakeyatqatar.org 

 

 مع أطيب التحيات

 جيمي بانكس  

 المتوسطةللمرحلة  مساعد المدير 
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