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Celebrating our Culture
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Special
Vision
Empowering students to
achieve high levels of academic
growth and personal wellbeing
and to be responsible citizens
who are locally rooted and
globally connected.
Mission
At Qatar Academy Doha we
offer a rigorous academic
program with strong Arabic
and Islamic Studies. Our school
community develops and
challenges learners to be
active, internationally minded
citizens who demonstrate
environmental consciousness
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QAD EEC
االحتفال باليوم الوطني
بدأت االستعدادات لالحتفال باليوم الوطني مبكرا هذا العام لمنح األطفال الفرصة للتعرف و اكتشاف
مجموعة من العناصر المهمة في هذا اليوم من خالل عدد من االنشطة لتلوين العلم و تصميم
المجسمات و استكشاف األشكال التراثية من القماش و البيئة و االستماع للموسيقا و األناشيد
الوطنية .كما قام المركز بتخصيص يوم الخميس  2ديسمبر إلرتداء ثوب و دراعة  ،ويوم الخميس 9
ديسمبر الرتداء لون األدعم الذي زين أرجاء المركز و جدرانها.
تألق المركز يوم  15من ديسمبر بالحلة القطرية بين مالبس األطفال الزاهية و فرحة األهل العارمة بدأنا
اليوم بمسيرة األطفال و المعلمات أمام األهل في الممرات التي تزدان بالموسيقا و األناشيد الوطنية.
األطفال يمسكون األعالم و أولياء األمور الحضور يردون التحية بالتشجيع .خالل اليوم كانت هناك الكثير
من األنشطة المختلفة مثل األلعاب الشعبية و التلوين وزيارة المجموعات المجاورة .ولن ننسى زيارة
األركان المختلفة التي زخرت بالتحف و الرموز و المجسمات منها المألوف الموجود في كل منزل و منها
القديم الذي استكشفه األطفال للمرة األولى.
أظهر األطفال حماس و اهتمام باألدوات الشعبية القطرية وقاموا بتجريبها.
احتفاالت اليوم الوطني الذي شاركنا فيه المدرسة و المجتمع عامة صورة لتعزيز التفاعل اإليجابي و
التواصل مع المحيط و دعم مجموعة من القيم التي نصبو إليها جميعا .مثل االعتزاز بالنفس و الفخر
بالهوية و االنتماء.
كل يوم وطني و الجميع بخيرو سعادة .

Multaqa EEC

Nurse’s Submission
The senses working together
Our senses allow us to observe and understand the world around us. Vision, hearing, touch, smell,
and taste - all these senses are important in our daily lives.
Each sense provides a different set of information which is combined and interpreted by our brain.

It is important to provide
opportunities for
students to experience
the ways that each sense
provides information
which helps and
supports the other
senses.

Special Announcement

EEC Podcast
Parent-Teacher discussions on Child Development and other Popular Early Education Topics

This Podcast is aimed specifically at the learning and development of the children in
the Early Education Centers and Preschool. Please click on the link to complete a short
survey. We look forward to finding out what subjects you are interested in and creating
Podcasts for you.

Short Survey
Let us know if you would like to be a parent guest on our podcast by emailing Ms. Elaine
(ecollins@qf.org.qa) or Ms. Ash (aabdilahi@qf.org.qa)

