19 Sep 2019

22 Sep: Musical
Theatre
Specialist Visit
23 Sep: Indoor
Athletics
Competition
29 Sep: ASA’s
start
29 Sep: Goal
Setting Parents
Meetings

Director’s Message
Dear Parents,
Last Tuesday was International Ozone Day and we welcomed Ali Towar, the celebrity Qatari biker, travel
blogger and TV presenter to the school. He cycled to the school from the Qatar Foundation HQ building
and was accompanied by a number of QF employees on their bikes. Ali then spoke to a large group of
Grade 10 students and answered their questions.
Ali’s talk was about three themes:
1. The danger to our planet that comes from the reduction of the Ozone layer. He encouraged us all
to do anything we can on a daily basis to reduce our energy consumption. He emphasized that
we all have a part to play and that we should not just think that it is something to be managed by
governments across the world.
2. He talked about the changes which he had witnessed as a result of the reduction of the Ozone
layer. He spoke of visiting Antarctica and witnessing the reduction in the ice cap at that continent.
His personal testimony was very powerful.
3. He spoke of the importance of taking physical exercise and encouraged the students (and indeed
all of us) to take regular exercise and to ride bikes. The benefits of bike riding were not only about
taking physical exercise, but also because it meant reduced car usage and thus reduced
pollution, which in turn helped protect the Ozone layer.
After he spoke to the students Ali was able to see the new Tram which will be operating within Education
City in the next few weeks. This tram network is the first battery powered tram system anywhere in the
world and is an innovative first for the Qatar Foundation. We were able to travel on the tram and to do
the loop around the school, which was a special moment after the many years in planning for the tram to
be operational.
It was a pleasure to welcome Ali Towar to the school and for the students to be able to focus upon these
important world issues.
Best wishes,
Stephen Meek

أعزائي أولياء األمور
 قام المغامر. كان الثالثاء الماضي يوما مميزا حيث استقبلنا المغامر القطري علي بن طوار الكواري لالحتفال بيوم األوزون العالمي
 بعد الجولة قام. والرحالة القطري المشهور بجولة حول المدينة التعليمية بصحبة بعض موظفي مؤسسة قطر وهم يمتطون دراجاتهم
:  دارت المحاضرة حول ثالثة أمور. األستاذ علي بن طوار بإلقاء محاضرة للصف العاشر وكذلك الرد على أسئلتهم
 خطورة تآكل طبقة األوزون على كوكبنا وفيها حث األستاذ علي بن طوار الكواري الجميع أن يقللوا من استهالكهم للطاقة وأكد أننا-١
. كلنا يجب أن يكون له دور في ذلك وعدم إلقاء المسؤولية على عاتق الحكومات
 أيضا تحدث عن التغيرات السلبية التي سببها تآكل طبقة األوزون فعلى سبيل المثال ذكر أنه شاهد نقصا حادا في الثلوج في القارة-٢
.القطبية نتيجة ذوبان الثلوج بسبب التغيرات المناخية
 أخيرا تحدث عن أهمية االنخراط في األنشطة الرياضية وحث الطالب على المشاركة فيها وخص بالذكر ركوب الدراجات لفوائدها-٣
.الصحية وأيضا من الممكن أن تكون الدراجات سببا في تقليل االنبعاثات الضارة ومن ثم حماية طبقة األوزون
 ما يميز شبكة ترام مؤسسة قطر. بعد ذلك زار المغامر القطري علي بن طوار الكواري الترام الجديد والذي يتوقع أن يدخل الخدمة قريبا
.هو اعتمادها الكلي على بطاريات كهربائية لتكون األولى من نوعها في العالم التي تعمل بهذا النظام
لقد كانت زيارة المغامر القطري علي بن طوار الكواري رائعة ومثمرة حيث استطاع الطالب التزود بالمعلومات والتركيز على كثير من
.القضايا المعاصرة في عالمنا اليوم
مع أطيب تمنياتي
ستيفن ميك
مدير أكاديمية قطر الدوحة

Principal’s Message

Dear Parents,
Thank you for supporting our Non-Uniform day, where we raised money for the upcoming
Workers Appreciation Event. I will report next week how much we raised.
On Sunday 22nd we will see Musical Theatre Specialists visit our school and begin working with
our students where they can showcase their talents, explore their creativity and more! We look
forward to sharing the progress of this exciting partnership with you.
We wish our Primary Students Good Luck next week as they compete in the Indoor Athletics
Competition on Monday 23rd.
Kind regards
Marie Green
Primary School Principal

،أولياء األمور الكرام
 سأبلغكم األسبوع المقبل عن.نشكركم على دعمكم لنا اليوم حيث جمعنا المال لمناسبة تقدير العمال القادم
.المبلغ الذي تم جمعه
 وسنبدأ العمل مع طالبنا، سبتمبر22 سيقوم أخصائيين المسرح الموسيقي بزيارة مدرستنا يوم األحد
.حيث يمكنهم عرض مواهبهم واكتشاف إبداعاتهم! نتطلع إلى مشاركة تطور هذا النشاط المثير معكم
ً نتمنى ح
ظا سعيدًا لطالبنا في المرحلة االبتدائية األسبوع المقبل أثناء مشاركتهم في مسابقات ألعاب
. سبتمبر23 القوى يوم اإلثنين
أطيب التحيات
ماري جرين
مدير المدرسة االبتدائية

