3rd Nov. 2019

10-14 November
EEC Photo Week
11 November
Football
(U10 / U11 Girls)
12 November
QAD hosts
Math Olympiad
13 November
Football
(U10/ U11 Boys)
15 November
World Diabetes
2K Walkathon
1PM Oxygen Park
Community Event

رسالة المدير العام
،أولياء األمور الكرام
ً
ّف البداية ّى
ممتعا مع أطفالكم اللذين سعدنا ر
ً
ّ
بالتحيب بهم
الماض وأنكم قد قضيتم وقتا
أتمن أن تكونوا قد استمتعتم بعطلة األسبوع
ي
ي
ى
.مرة أخرى يوم األحد
ّ
ّ ر
ّ
ر
ّ
.نوفمت
والن ستنضم إلينا يف
بتعيي السيدة رنا
أختكم
ر
يسعدن أن ر
ي
ي
 الدوحة ي-الناج يف منصب مساعد مدير أكاديمية قطر
ّ
ّ
ومدربة ر
ى
ّ
محتفة معتمدة لدى منظمة الباكالوريا
اللغتي األوىل والثانية
ختة طويلة ومتمكنة من
يجدربالذكر أن السيدة رنا معلمة ذات ر
ّ
ّ ً
ّ
 ر-سيدن
 ولديها ختة ر،الدولية
أستاليا بمنصب نائب المدير
 سنوات يف7 عملت رنا مدة، عاما يف مدارس الباكالوريا الدولية
18 أكت من
ر
ي
ّ
ً 12 وقبل ذلك عملت ّف الدوحة لمدة
.فه عىل دراية بقطرو نظام التعليم فيها
لذا
،
الثانوية
المستقلة
البيان
مدرسة
ف
ا
عام
ي
ي
ي
ستكون السيدة رنا مساعد لمدير المدرسة بكافة أقسامها؛ المدرسة الثانوية والمدرسة االبتدائية حيث أنه من المهم وجود شخص
ى
ّ
ّ
ّ
 أشجع أولياء األمور عىل التواصل معها يف حال كانوا يرغبون يف مناقشة أي جانب من جوانب. يتحدث العربية يف فريق اإلدارة العليا
.تعليم أطفالهم أو أي أمور أخرى حول المدرسة
أفضل التمنيات
ستيفن ميك

Director’s Message
Dear Parents,
I hope that you enjoyed the week’s break from school and had a good time with your children. It was
good to welcome them back to the school on Sunday.
I am very pleased to let you know that we have appointed Ms Rana Al Naji to the position of Assistant
Principal. Ms Rana is a skilled and a professional educator, Languages A and B IB Examiner and an
accredited professional trainer with over 18 years of experience in IB World Schools and in Leadership
positions. She joins us from Sydney where she has been working for seven years, most recently as
Deputy Principal in an independent high school. Before that she worked in Doha for 12 years, so she is
familiar with the country and the educational system and is an Arabic speaker.
Ms Rana will be an Assistant Principal for the whole school, with responsibilities in both the Senior
School and the Primary School. It is very important for us to have an Arabic speaker as part of the senior
leadership once again and I hope that parents will seek her out if they would like to discuss any aspect
of their child’s education or any other matters about the school.
Ms Rana will join us in November.
Best wishes,
Stephen Meek

Principal’s Message
Dear Parents,
It is a pleasure to be back at school after the week’s break! I can tell you that as usual, we have hit the
ground running.
Today has seen the end of our ‘Go Green’ pledges, as we dressed all in green (Enjoy the pictures below)
and continue to be part of our forward-thinking group of schools. We have already registered to be part
of QGBC group on sustainability and continue to aim to be a Green Flag Award school. Thank you
everyone who made our Qatar Sustainability Week a success!
As part of QF’s investment in staff training and Health and Safety commitment, our faculty have been
busy up-skilling in First Aid refresher courses. We are also intending to send many candidates to the WISE
conference here in Doha soon. The theme is Wellbeing and being proactive, the Primary School staff had a
therapeutic Tuesday afternoon in-house. We have been asked to contribute to the Art work for the
Education City Stadium, so staff spent the afternoon having fun creating images that matched the given
theme. The children have explored ideas in their Art classes this week, so let’s see if any samples adorn
the stadium in the future. It has been a great student/teacher collaboration.
Student photographs are taking place, week beginning 10th November, so do look out for that. We wish to
offer a ‘Family Photo’ opportunity too, which will include all siblings together whatever their age or
school, so more details will follow shortly.
As the students academics pick up where we left off before the break, we will be reporting on any whole
school initiatives for your information next week. Grade 3 participated in School Without Walls this week,
so take a look.
Please enjoy the attached images of our working week, including a Football invitation happening this
Saturday in Duhail.
Lastly, I need to share the unfortunate news, that our Primary School Secretary Rania Sukerji has now left
the company. We thank her for her services to the school and we will remain in touch. Whilst we wish her
and her family well, I need to share new school contact details with you, for improved communication.

To reach the Primary School you will




Dial 4454 2000
Opt for Arabic or English by pressing 1 or 2
Then press Extension 0

Have a wonderful week ahead.
Kind regards
Marie

ى
األعزاء،
أولياء األمور
إنه لمن دواع رسوري ر
بأبنان الطالب بعد عطلة األسبوع!
التحيب
ي
ي
ً
ً
ّ
األخض واستمر ًارا لما بدأناه فإننا أيضا
جميعا اللون
لقد شهدنا اليوم االحتفال بنهاية األسبوع التوعوي بقضايا االستدامة  ،حيث ارتدينا
ر
الن تهتم بتعزيز تفكت الطالب والتوعية حول قضايا االستدامة  ،لذلم فقد تم تسجيل
قررنا أن نكون جزء من
مجموعة المدارس ي
ّ
ّ
ّ
ّ
الخضاء و سنسىع ألن نحصل عىل جائزة العلم األخض !
للمبان
قطر
مدرستنا يف مسابقة
ي
ً
شكرا لجميع من شارك ّ يف نجاح أسبوع االستدامة ّ يف قطر!
ّ
الموظفي ر ّ
ّ
والتام الصحة والسالمة  ،فقد حرصت المدرسة عىل عقد دورات لتجديد
كجزء من استثمار مؤسسة قطر يف تدريب
َ
ً
ّ
مي ،كذلك فإننا ر ّ
ّ
معلومات اإلسعافات األولية لدى المعل ّ
المرشحي إىل مؤتمر وايز الذي سيعقد يف الدوحة
نعتم أيضا إرسال العديد من
ّ
ّ
قريبا ،كما ر
ً
موظق المدرسة االبتدائية دورة تدريبية عالجية عقدت يف المدرسة بعد ظهر الثالثاء.
تلق
ي
ّ
ّ
يي استاد المدينة التعليمية  ،لذلك ّ
الفن ر ّ
ّ
لت ّ
أمض
قام قسم التواصل يف العليم ما قبل
الجامىع بالتواصل معنا للمساهمة يف العمل ي
ي
الموظفون ر
القائمي عىل ذلك ر
ّ
المشوع  ،كذلك
فتة الظهتة وهم يستمتعون برسم صور تتطابق مع الفكرة الرئيسية المطلوبة من قبل
ّ
ّ
أفكارا جديدة ّف حصص ر
استكشف األطفال ً
التبية الفنية لهذا األسبوع للمشاركة أيضا بهذا ر
المشوع ،كلنا شوق لرؤية أعمال معلمينا
ي
وطالبنا وه ى
تزين استاد مؤسسة قطر!
ي
ّ
لقد ر
اقتب موعد الصورة السنوية لذا ،فإنه سيتم تصوير الطالب ً
وف هذا العام نود أن نقدم فرصة "صورة
بدءا من 10
ر
نوفمت .ي
عائلية" حيث يمكن ألفراد العائلة الواحدة التقاط صورة جماعية لجميع األخوة ً
معا واأولياء أمورهم .
سوف يتم ارسال المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص ً
قريبا.
ّ
ر
الماض فإن الجديد لدينا هذا األسبوه
الن تتعلق الجوانب األكاديمية قبل عطلة األسبوع
بما أنه قد تم إطالعكم عىل آخر
ي
المستجدات ي
ّ
ّ
ر
.
هو مشاركة طالب الصف الثالث يف نشاط مدرسة بدون جدران ر
الن توضح نشاطات هذا األسبوع  ،بما يف
يرج التمتع بالصور المرفقة ي
ذلك دعوة لحضور مباراة لكرة القدم يوم السبت ّ يف الدحيل.
ى
ً
سكرج قد غادرت المدرسة .نشكرها عىل خدماتها للمدرسة
ختمؤسف وهو أن سكرتتة المدرسة االبتدائية رانية
أختا  ،أود أن أشارككم ر
ر ي
ر
ّ
وسنبق عىل اتصال معها كما نتمن لها ولعائلتها التوفيق ،
إليكم التفاصيل أدناه لضمان تواصلكم معنا ولخدمتكم بشكل رسي ع :
• اتصل عىل رقم المدرسة 44542000
• ر
ز
اإلنجلتية بالضغط عىل  1أو 2
اخت اللغة العربية أو
• ثم اضغط عىل  0للتحويل
تمنياتنا بعطلة نهايو أسبوع سعيدة
أطيب التحيات
ماري

أسبوع االستدامة
ً
ً
.وشخض
جماع
مىلء بالمناقشات والنشاطات والتعهدات تجاه البيئة بشكل
لقد كان أسبوع االستدامة أسبوعا مليئا بالحركة و
ي
ي
ي
ى
ً ر
ى
ً
ً
تقديميا مشتكا لمختلف الفصول
 كما قدموا وعرضا، كل الشكر للطالب الذين قاموا بتصميم لوحات للتوعية بإسبوع االستدامة
. بإلضافة إىل إلقاء قصائد خالل التجمعات الصباحية بهذا الصدد، الوع لديهم
الدراسية وذلك لزيادة
ي
ر
.وع طالب المدرسة االبتدائية وحرصهم عىل إيجاد حلول وإجراءات لحماية واحتام عالمنا
نفخر بمدى ي
ّ
ّ
ر
.  الدوحة ليتعلم الطالب هذه المفاهيم-الن تبذل يف أكاديمية قطر
أبرز أسبوع االستدامة الجهود الكبتة
ّ
ً يعد هذا الشعور بالمسؤولية الشخصية ي عن البيئة
ً
 حيث سنواصل نحن كمدرسة يف تعزيز، أساسيا من رحلة الطالب التعليمية
جزءا
.وتطوير هذا الشعور

Sustainability Week
Sustainability Week was an action packed week filled with great discussion, activities and pledges from
classes. Even personal student pledges were made. Thank you to all student leaders who created
awareness boards, shared presentations to various classrooms and presented their own Sustainability
Awareness ‘I am Poems’ during morning assemblies. We were amazed by how passionate and
knowledgeable QAD students are about the environment and actions that are needed to protect and
respect our world. Sustainability Week highlighted the great efforts and learning that is occurring here
at QAD. This sense of personal responsibility for the environment is a key part of student’s educational
journey, one we as a school will continue to actively cultivate and foster. Go Green, Live Green!

QAD Student Council would like to extend an invitation to attend and participate

World Diabetes Day 2K Walkathon
on
Friday 15th of November
at
Oxygen Park in Education City
Time: 1 pm - 5 pm
Pick up your “Family Registration” forms at the Primary School front office. Please note: Forms must be
returned by November 6th to be registered as a part of the QAD Community. World Diabetes Day
walkathon aims to increase awareness on diabetes prevention for people at risk and promote healthy
living with diabetes for those affected. The theme for this year’s celebration is ‘Family and Diabetes’ –
Protect your Family.
Thank you for your support QAD Student Council

ّ
زيارة مؤلف
ّ ٔ
الثان واظهر الطالب سمات المتعلم المتطلع ٕاىل
الرمیح لتقوم بجلسة قراءة لطالب الصف
استضافت المكتبة االبتدائیة المؤلفة القطریة منتة
ي
ي
ّ
المزید من المعرفة والشغوف بحب القراءة حیث استمع الطالب ٕاىل قصة ماجد الغاضب وقصة الوحوش تخاف من ماما .كما ٕاقتن الطالب
مجموعة من كتب المؤلفة.

Author visit
The primary library hosted the Qatari author Munira Al-Romaihi to conduct a reading session for the
second grade students. The students also acquired a collection of books by the author .

School Without Walls
Nat Young, a famous Australian surfer once said “If in doubt, paddle it out.” That was certainly the case for our
Grade 3 students who went on their ‘School Without Walls’ trip to The Pearl with the Blue Pearl Experience
company. The students were able to experience the joy of paddleboarding and kayaking and they also learned
about the importance of water safety during this fantastic adventure. This was a first time experience for many of
the students and they demonstrated excellent learner profile attributes such as being a risk-taker and being
principled. Well done to everyone involved!

إعالن!
يسر التعليم ما قبل الجامعي اإلعالن عن الدورات المجتمعية التالية لمدارس مؤسسة قطر للطالب من عمر  6سنوات وحتى  14سنة،
والتي ستقام في مبنى أكاديمية العوسج ابتدا ًء من  3نوفيمبر وتستمر حتى  12ديسمبر:
الدورات المجتمعية اإلثرائية
•نادي روائع الرياضيات
•نادي روائع اللغة اإلنجليزية
لمعرفة الرسوم وإجراءات التسجيل ،الرجاء الضغط على الرابط التاليbit.ly/Kipqfs
لالستفسار:
66261615
الدورات المجتمعية
•نادي الروبوت التنافسي
•نادي النوابغ للقراءة
لمعرفة الرسوم وإجراءات التسجيل ،الرجاء الضغط على الرابط التاليbit.ly/QFSCC19
لالستفسار:
44546495

!Announcemnet
Pre-University Education is pleased to announce that the following classes for student’s aged 6–14 are
open for registration. They will be taking place from November 3 – December 11 at Awsaj Academy:
QFS Community Enrichment Classes
• Mathemagic Club
• Englishtastic Club
For registration and fees: bit.ly/Kipqfs
For inquiries: 66261615
QFS Community Clubs
• Competitive Robotics Club
• Reading Whiz Club
For registration and fees: bit.ly/QFSCC19
For inquiries: 44546495

Dear Parents,
Please be informed that the Siblings Open Apply is now closed. If you are hoping to apply for your child as a
sibling, your application will be considered as a regular Open Apply application from today. Regular Open
Apply will be available starting January 19th 2020.
Thank you for your cooperation and understanding.
Office of Admission
،أعزّ اءنا أولياء األمور األفاضل
بأن طلبكم
ّ علمكم
ّ ُيرجى أخذ العلم
ُ ُ في حال لديكم إخوة ترغبون بتسجيلهم ن.بأن تطبيق التقديم لطلبات اإلخوة مغلق حاليا
. سوف ُيصنف ضمن تطبيق الطلبات العادية وذلك بدء من اليوم
.2020 يناير19 التقديم للطلبات العادية لغير اإلخوة سوف يكون متاحا بدء من
وتفهمكم
شاكرين لكم تعاونكم
ُ

مكتب القبول

Salma El-Akkad
Admissions Assistant
Qatar Academy Doha
Tel: +974 4454 1869
PO Box: 1129 Doha Qatar
www.qataracademy.edu.qa

Lunch Menu
I would like to share with you November menu for the cafeteria and classroom. Buffet menu still the
same as last month. We have only added fatayer chicken on packed breakfast as a new item. Hope that
the children will like it.

