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Meetings
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Progress
Reports Issued

Director’s Message
Dear Parents,
There have been some very successful developments over the last week in academics, the performing
arts and sport.
Last weekend we discovered that a number of our Senior School students had been chosen to represent
Qatar as members of Team Qatar 2019 for the World Mathematics Team International Championships in
Seoul, South Korea 29th November to 3rd December, 2019. This prestigious event includes over 1,000
international Mathematics students competing in team and individual rounds, with the winners being
awarded scholarships to the University of California, Berkeley in the USA.
There is an Under 16 Team and an Under 19 Team each with 6 students. Four of the Under 16 Team are
from QAD and all six of the Under 19 team are from QAD. This is a remarkable achievement and I
congratulate the students upon their selection. What a wonderful experience it will to be able to compete
internationally in such a prestigious academic competition!
This week has seen the auditions for the musical which the Pre-University Education Co-Curricular
Department has initiated. You will have received an information form about this at the end of last week
and I hope that many of your children have been enthusiastic to participate. QAD used to have a strong
tradition of an annual musical production and it would be great to see our students participating once
again. Students from Grade 3 to Grade 12 are eligible to be part of the production, as well as faculty and
staff – although I do not think that I will be given a role!
Lastly, I watched a tremendous Volleyball match played on Wednesday evening by our Varsity Team
against the American School Doha. We lost the first game 21-25, but then our team won the next two
games, 28-26 and 16-14. You can tell how close the match was as, if you add up the total points won by
each team, they both scored 65 points – but our boys won 2 games to 1. Sport is so good for exercise,
team spirt and dealing with pressure. I hope many more of our students will be inspired to play for the
school.
Best wishes,
Stephen Meek

أعزائي أولياء األمور
. لقد كان هناك كثير من التطورات اإليجابية في مدرستنا خالل األسبوع المنصرم والتي شملت فعاليات أكاديمية وفنية ورياضية
 رشح عدد من طالبنا ليكونوا أعضاء ضمن فريق قطر الرسمي المشارك في بطولة العالم للرياضيات والمنعقدة في،في األسبوع الماضي
. ٢٠١٩  ديسمبر٣  نوفمبر إلى٢٩  كوريا الجنوبية من،سيول
يشارك في هذه البطولة ألف طالب من مختلف دول العالم وتشمل البطولة مسابقات جماعية وفردية مما يميز هذه البطولة هو أن الحاصلين
.على المراكز األولى لديهم فرصة عظيمة في أن يظفروا بمنح دراسية للدراسة بجامعة كاليفورنيا بيركلي في الواليات المتحدة األمريكية
 سنة) اختير أربعة١٦(  في الفئة العمرية األولى.  سنة١٩  واآلخر تحت،  سنة١٦  أحدهم تحت عمر، سيمثل قطر في هذه البطولة فريقان
.  أما الفئة العمرية األخرى فقد اختير كامل أعضاء الفريق من مدرستنا. طالب من أكاديمية قطر ليمثلوا الفريق والبالغ عدده ستة طالب
 أود أن أهنيء هؤالء الطالب على اختيارهم ضمن.إنه إلنجاز حقيقي أن يكون طالب أكاديمية قطر ممثلين لدولة قطر في تلك المسابقة
. هذه الفرق
أيضا هذا األسبوع شهد اختبار أداء الطالب الراغبين في االنخراط في المسرح الموسيقي والذي يأتي بمبادرة من مكتب التعليم قبل
 آمل أن يكون طالبنا متحمسين لالشتراك في هذا النشاط حيث إن أكاديمية. الجامعي ولقد أرسلت تفاصيل ذلك النشاط األسبوع الماضي
 يستطيع الطالب من الصف الثالث للصف الثاني عشر االشتراك في هذا النشاط وكذلك أيضا. قطر تقوم سنويا بإنتاج مسرحيات موسيقية
. المعلمون و اإلداريون
 لقد خسرنا المباراة.  شاهدت إحدى مباريات الكرة الطائرة األسبوع الماضي والتي كان فيها فريقنا ينافس فريق المدرسة األمريكية،أخيرا
 ال شك أن.  لقد كانت المنافسات حماسية جدا. ١٤-١٦  و٢٦-٢٨  ولكن استطعنا تحقيق الفوز في المباراتين التاليتين٢٥-٢١ األولى
.للرياضة دورا هاما في الحفاظ على الصحة وتخفيف الضغوط وتعزيز الروح الجماعية لدى طالبنا
مع أطيب تمنياتي
ستيفن ميك
مدير أكاديمية قطر الدوحة

Principal’s Message
Dear Parents,
I would like to thank you for the positive feedback received, on the small changes made in this
new academic year. We really appreciate your opinions.
We look forward to welcoming you into school over the next couple of weeks, to discuss your
child’s settling in and learning so far this year. Following the meeting, you will receive the
Progress Report on 17th October. I can share with you that we are revising the format of future
Progress Reports sent to you, to match the Assessment timeline and the children’s progress and
school life.
Thank you for your generosity on non-uniform day last week. We raised 13, 296 Riyal for our
Support Workers event.
Kind regards
Marie Green
Primary School Principal
Dear Parents,
The Grade 4 Students are learning about Trade under the theme of ‘How We Organize Ourselves’.
In Islamic Studies, we teach our students about Trade with Allah so Grade 4 Islamic Teachers will
encourage students to take action and bring ‘Nearly New’ items that they don’t need at home, like
clothes, stationary and school bags. We will send all of these items to charity. This will encourage
our students to understand the importance of doing good deeds.
Thank you in advance for your cooperation.
Islamic Team Grade 4

أولياء األمور الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سوف.)طبقا لعنوان الوحدة البحثية التي يدرسها الصف الرابع والتي تتحدث عن التجارة ومحورها (كيف ننظم أنفسنا؟
،ننطلق مع الطالب في مادة التربية اإلسالمية من عنوان التجارة مع هللا ونقوم بعمل فعل يدل على أهمية التجارة مع هللا
 ولذلك نريد من الطالب إحضار األشياء التي ال يحتاجونها.وكيفية زيادة األعمال الصالحة حتى نأخذ األجر والثواب من هللا
 حيث سنقوم بجمعها من الطالب ونضعها في األماكن،) حقائب مدرسية-  أدوات مدرسية- وهي عبارة عن (مالبس
.المخصصة داخل صناديق توجد أمام صفوف رابع
. وبهذا سوف يتعلم الطالب أهمية عمل الخير،عندما نجمع القدر الكافي سوف نتبرع بها للمؤسسسات الخيرية
.نقدر تعاونكم معنا وتشجيع الطالب على المساهمة
فريق التربية اإلسالمية للصف الرابع

Admissions Message
Dear Parents,
We are pleased to announce that Admissions for applicants who have siblings in the school for
the Academic Year 2020-2021 will open, for one month. 1st October- 31st, 2019.
Please note that any sibling application submitted after 31st October 2019 will not be considered
for the sibling advantage and will be reviewed as a public application. Public Admissions will open
in early January 2020.
Kindly fill in the application through the following link:
https://qad.openapply.eu/
In case you have already created an account on Open Apply, please submit the new application
using the same account by click on Sign in (https://qad.openapply.eu/parents/sign_in)
ONLY Siblings transferring between QF Schools
Please use the “Transfer Application” if your sibling is currently studying in any of QF schools, to
avoid paying the application fee.
We look forward to receiving your application,
Admissions Office

ّ أ
،عزاءنا أولياء األمور األفاضل
ّ سرنا أن نعُلن
 سيفتح لمن لديهم إخوة في األكاديميّة وذلك لمدة شهر2021-2020 ي القادم
ً ي
ّ بأن باب التسجيل للعام الدراس
.2019 اكتوبر31  أكتوبر وحتى1 اعتبارا من
واحد
ً
ّ يرجى اخذ العلم
 وإنّما مع،ي طلب يقدّم بعد التاريخ المذكور سابقًا لن يصنّف تحت قائمة أولوية االلتحاق لإلخوة
ّ بأن أ
.2020  حيث سيفتح باب التسجيل لغير اإلخوة في بداية يناير.الطلبات الخارجيّة األخرى
: تعبئة طلب التسجيل عبر الرابط التالي
/https://qad.openapply.eu
 وذلك بالضغط على،  يرجى تقديم الطلب الجديد عبر الحساب ذاته، في حال لديكم حساب على موقع التسجيل اإللكتروني
،(https://qad.openapply.eu/parents/sign_in) : تسجيل الدخول عبر الرابط التالي
لنقل األشقاء بين مدارس مؤسسة قطر فقط
 وذلك تجنّبًا لدفع رسوم،يرجى استخدام " تطبيق نقل " في حال لديكم إخوة يدرسون حاليا في أي من مدارس مؤسسة قطر
.الطلب
نتطلع إلى تلقي طلباتكم
مكتب التسجيل

Take a Stand for Climate Action

وقفة ضد تغير المناخ

To raise concerns about climate change, the local community gathered yesterday for a protest.
Over 200 people attended in the Education City to encourage immediate climate action, raise
awareness and have their voices heard.

 حيث شارك ما.توافد العديد من أفراد المجتمع المحلي البارحة في المدينة_التعليمية للمشاركة في وقفة ضد تغير المناخ
 وضم أصواتهم إلى العالم لمكافحة هذا، لرفع مستوى الوعي،شخص للمناداة بحراك فوري ألجل المناخ
200 يزيد على
ٍ
.التحدي
Photos for our young ambassadors’ participation in raising awareness of climate change threats.

.صور لمشاركة سفراؤنا الصغار في وقفة ضد تغير المناخ اليوم في مؤسسة قطر

Pizza Party for New Primary School Joiners
 المدرسة االبتدائية- احتفال بالتالميذ الجدد في أكاديمية قطر

The Musical Theater

المسرح الموسيقي

The Musical Theater team began their journey as workshops and auditions in Qatar Academy
Doha, where students learned about the elements of musical theatre, such as vocal training, as
well as provided them with a glimpse of what the project has to offer.
We look forward to a wonderful music production, coming April 2020!

 الدوحة والتي سيتعرف الطالب من خاللها على-ابتدأ اليوم فريق المسرح الموسيقي أولى ورش العمل في أكاديمية قطر
ً
فضال عن تزويدهم بلمحة عما سيقدمه العرض ومن ثم ستجرى
، مثل التدريب الصوتي،عناصر المسرح الموسيقي
!2020  نتطلع إلى عرض موسيقي رائع في أبريل.اختبارات وتجارب األداء للطالب المشاركين

Healthy Eating at QAD
الطعام الصحي في أكاديمية قطر الدوحة
Dear Parents,
Please look at our School Cafeteria
and Classroom Menu for October.
School Cafeteria Menu:
https://drive.google.com/file/d/1BtdgIxC
LJSpnEvs8XyVJ4n-WG5JeIjn/view?usp=sharing
School Classroom Menu:
https://drive.google.com/file/d/1rWjg3nf
FBgGxlD36fKzAjlul0rVT3Phw/view?us
p=sharing
Our aim is to share with you our
healthy eating patterns every month in
Akbhar. Please share with your
children and discuss making daily
healthy food choices in school.
Kind regards
Marie

