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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.

رسالة المدير العام
أولياء األمور األعزاء،
يسعدني أن أبلغكم بأن رئيسة التعليم ما قبل الجامعي  ،السيدة عبير آل خليفة  ،قد أعلنت
اعتبارا من أغسطس
أن السيد مهدي بن شعبان سيكون المدير العام ألكاديمية قطر الدوحة
ً
حاليا منصب المدير التنفيذي للتعلم واالبتكار في التعليم ما قبل
 .2022يشغل السيد مهدي ً
الجامعي .و قد قدم الكثير من الدعم لمدارس المؤسسة من خالل مبادرات إستراتيجية.
السيد مهدي على معرفة تامة بالمدرسة كما يعرف العديد من أعضاء هيئة التدريس وأنا
سلسا للغاية .أرجو أن تنضموا معي في تهنئة السيد
متأكد من أن هذا سيجعل االنتقال
ً
مهدي على تعيينه والترحيب به في أكاديمية قطر  -الدوحة.
لقد كان من الرائع الترحيب بالطالب مرة أخرى في المباني المدرسية هذا األسبوع  ،الستئناف التعلم وجه ًا لوجه .و بشكل عام  ،كان
جيدا  ،لذا نشكركم على دعمكم أبناءكم في هذه المرحلة.
حضور الطالب ً
لسوء الحظ  ،كان لدينا عدد قليل من الحاالت اإليجابية هذا األسبوع في كل من المدرسة الثانوية والمدرسة االبتدائية  ،مما يعني أنه
جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا لتقليل مخاطر
يجب اختبار الطالب والموظفين كمخالطين لحالة إيجابية مؤكدة .كما تعلمون علينا
ً
العدوى  ،لذا يرجى توخي الحذر الشديد  ،وإذا أظهر ابنكم أو ابنتكم أي أعراض للمرض  ،ال سمح الله ،فيرجى إبقاءهم في المنزل
للتعافي .كما وجب التذكير بأنه في حال وجود أي حاالت إيجابية ضمن أسركم  ،فيجب عدم ارسال أي من أبنائكم إلى المدرسة حتى
شكرا لكم على دعمكم في هذا الشأن الهام.
تنتهي فترة الحجر الصحي و بحسب تعليمات وزارة الصحة.
ً
نود أن نوجه عنايتكم من جديد إلى ضرورة إجراء اختبار المستضد السريع مرة أخرى هذا األسبوع  48 ،ساعة قبل حضور ابنك /ابنتك
منزليا أو
اختبارا
بناء على توجيهات وزارة التربية والتعليم العالي .يمكن أن يكون االختبار
ً
ً
إلى المدرسة صباح يوم األحد  6 ،فبراير .و ذلك ً
اختبارا يتم إجراؤه في عيادة معتمدة .ستحتاجون كأولياء أمور إلى توقيع اإلقرار بأن النتيجة سلبية و ارساله مع الطالب يوم األحد،.
ً
ستتواصل معكم إدارتي المدرستين اإلبتدائية و الثانوية مباشرة بهذا الشأن ،إال أن اإلجراءات هي نفسها لكلتا المرحلتين.
كما نذكركم أيض ًا بأن يوم الثالثاء القادم  ،الثامن من فبراير هو اليوم الوطني للرياضة  ،وبالتالي سيتم إغالق المدرسة ..إذا كنت تفكر
خال من السيارات في المدينة التعليمية  ،لذلك
في القدوم إلى المدينة التعليمية يوم الثالثاء  ،ألي سبب آخر  ،فيرجى العلم أنه يوم ٍ
ستحتاج إلى الوقوف في أحد مواقف السيارات واستخدام الترام.
أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع رائعة مع أبنائكم.
أطيب التمنيات،
ستيفن ميك

Director’s Message
Dear Parents,
I am delighted to let you know that the President of Pre-University Education,
Ms. Abeer Al Khalifa has announced that Mr. Mehdi Benchaabane will be the
next Director of Qatar Academy Doha from August 2022. Mehdi is currently the
Executive Director of Learning and Innovation in PUE and has been supporting
schools across the division with strategic initiatives. Mehdi already knows well
the school and many of the faculty and I am sure that this will make for a very
smooth transition. Please join me in congratulating Mehdi upon his
appointment and in welcoming him to QAD.
It has been good to welcome the students back into the school buildings this
week, for the resumption of in-person teaching and learning. Overall,
attendance has been good, so thank you for supporting your children.
Unfortunately, we have already had a few positive Covid-19 cases this week in both the Senior School and the
Primary School, which has meant that students and staff have had to be tested as close contacts. All of us want
to do everything we can to minimize the risk of infection, so please do be very cautious and, if your child shows
any signs of symptoms which could be Covid-19, please keep them at home until they have recovered. Please
also make sure that, if there are any positive cases in your household, you do not send any of the children to
school until the relevant quarantine period is over. Thank you for your help with these important precautions.
Please can I also remind you that every student needs to have undertaken a Rapid Antigen Test (RAT) again this
week, up to 48 hours before they come to the school on Sunday morning6th February? This is in accordance with
MOEHE requirements. The test can be at home or at a clinic. You will need to complete the declaration, once
again, to state that the test has been taken and that the result is negative. The Senior School and the Primary
School will communicate with you directly, but will both be following the same procedures as last week.
A reminder that next Tuesday, 8th February is the National Sports Day and thus the school will be closed and
there will be no classes for any students on that day. If you are thinking of coming to Education City on Tuesday,
for any other reason, then please be informed that it is a Car Free day in Education City, so you would need to
park in one of the car parks and use one of the trams.
Have a very good weekend with your children.
Best wishes,
Stephen Meek

Assistant Principal’s Message
أولياء األمور األعزاء،
دائما في فلسفة التعليم الخاصة بي هو كيفية
كان أحد األشياء التي اعتدت كتابتها
ً
إعداد األطفال للغد الغير متوقع  -يجعلني التعلم عن بعد أشعر أن الغد هنا بالفعل
وعلينا تشكيله بسرعة كبيرة .يقول فرانك سنودن المؤلف والمؤرخ الطبي بجامعة
ييل إن األوبئة  ،مثل فيروس كورونا " ،تعمل مثل النظارات" التي تعكس نقاط ضعف
المجتمع .أحد األشياء التي فعلتها هذه األزمة هو أن تعمل مثل الزجاج الذي ترىمن
خالله المجتمعات انعكاساتها الخاصة .إنها تعكس مخاوفنا واهتماماتنا العميقة ،
حقا ،وما هي التزاماتنا العميقة تجاه عائالتنا وأصدقائنا وجيراننا.
وتُ ظهر لنا من نثق به ً
ومن ثم  ،فقد تعلمنا في مراحل التعليم المبكر ترتيب أولويات االلتزامات األكثر
أهمية لدينا.
-

أولوية األمان والثقة  -إذا كانت لدينا ثقتك  ،فنحن نتمتع بثقة أطفالك
سعيدا عندما ترى أن اآلخرين
أولوية الرفاهية العاطفية لألطفال  -الخاليا العصبية المؤكدة في الدماغ تجعلك
ً
سعداء من حولك  ،وهذا يخلق ثقافة السعادة
أولوية التفاعالت االجتماعية  -كل سلوك هو شكل من أشكال التواصل
أولوية إعطاء األطفال بعض التحكم  -خلق مساحات صغيرة لكل طفل

أمرا بالغ األهمية في مساعدته على فهم هذا الوضع الجديد والتكيف معه واالزدهار .تذكر
تعد عالقة الثقة مع كل طفل ً
حقا.
أن كل سلوك هو شكل من أشكال التواصل .سأترككم مع هذا االقتباس الذي يتردد صداه معي ً
"يميل البشر إلى أن يكونوا لطفاء مع بعضهم البعض  ،وأن يساعدوا  ،وأن يتعاونوا ويحبوا بعضهم البعض ألنه في كل مرة
نقترب من بعضنا البعض  ،كنا نكذب أو كنا لئيمين مع بعضنا البعض  ،لم نكن لنشكل مجتمعات".

 نيكوالس كريستاكيس  ،أستاذ بجامعة ييلأطيب التمنيات،
السيدة سناء

Dear Parents,
One of the things I always used to write in my Philosophy of Education
was about how to get children ready for the unforeseeable tomorrow
– Distance Learning makes me feel like tomorrow is already here and
we are having to shape up for it quite rapidly. Author and Yale medical
historian Frank Snowden says that pandemics, like the coronavirus,
"serve like looking glasses" that reflect society's vulnerabilities. One of
the things that that this crisis has done is to serve like a looking glass
in which societies see their own reflection. They reflect our deepest
worries and concerns, and show us who we really trust, what our
deep commitments are to our families, our friends, our neighbors.
Hence, in the early years we have learned to prioritize the most
important commitments we have.
-

The Priority of Safety and Trust - If we have your trust, we have your children’s trust
The Priority of Emotional Well-being of Children - Emphatic neurons in the brains makes you
happy when you see that others are happy around you, and this creates a culture of happiness
The Priority of Social Interactions - All behavior is a form of communication
The Priority of Giving Children back some Control - Creating mini maker spaces for each child

Trusting relationship with each child is crucial in helping them understand, adapt and thrive in this
new normal. Remember that all behavior is a form of communication. I’ll leave you with this quote
that really resonates with me.
“Humans are prone to be kind to each other, to help, to cooperate and to love each other because
every time we came close to each other, we lied or were mean to each other, we wouldn't have
formed communities.”

-Nicholas Christakis, Yale University Professor
Best wishes,
Ms. Sana

QAD EEC
نصائح لتعليم عن بعد ناجح
هناك بعض النصائح التي تساهم مساهمة فعالة في تحسين جودة التعليم عن بعد لألطفال وتجعلها من أنجح عمليات التعليم ،ومن
هذه النصائح نذكر لكم ما يلي:
 .1تجهيز مكان مخصص في المنزل للدراسة عن بعد:
من أهم األمور التي تشعر الطفل باستقراره النفسي في أثناء تلقي الدروس عن بعد ،هو تأمين مكان مخصص في المنزل ويجب أن
يمتاز ذل ك المكان بالهدوء والتهوية واإلضاءة الجيدة ،وسواء كان هناك طفل واحد أم أكثر في المنزل يجب أن يؤمن هذا المكان ،وأن
يكون األهل حريصين على عدم السماح ألطفالهم باستخدامه إال في أوقات الدراسة عن بعد وذلك لتهيئة الدماغ ان هذا مكان
ووقت التعلم.
 .2التواصل المستمر بين أولياء األمور والمدرسة لفهم متطلبات التعليم عن بعد الثابتة و
المتغيرة:
يقع على عاتق المدرسة والكادر التدريسي تقديم اإلرشادات الواضحة والتوجيهات ووضع
الخطة التعليمية لألطفال وتعريف األهل بها ،ومن الجدير بالذكر هنا أنه يجب التمييز بين
التعليم المنزلي غير الخاضع للضوابط ،وبين التعليم المدرسي عن بعد الخاضع ألنظمة
وضوابط أكثر تقييداً.
مالحظة :التزام الطفل بحضور اوقات اللقاءات اليومية مع المعلمة و االطفال االخرين
يعزز الصحة النفسية و يبقي الطفل على تواصل مع دائرة العالقات االجتماعية المدرسية.
 .3الحفاظ على األنشطة البدنية لألطفال:
من الضروري عدم التهاون باالنشطة البدنية لألطفال؛ لذلك يجب أن تكون هذه االنشطة
جزء ًا من الخطة التعليمية للتعليم اإللكتروني عن بعد لألطفال ،كما يجب على على األهل
التأكد من قيام األطفال بأنشطة بدنية خالل الروتين اليومي .
 .4متابعة األهل اليومية لدراسة أطفالهم:
يجب على األهل أن يبقوا على تواصل يومي مع التقدم الدراسي ألطفالهم وتأقلمهم
على هذا النمط الجديد من الدراسة؛ لذا تعد المتابعة اليومية في التعليم اإللكتروني عن
بعد هامة جد ًا أكثر مما هو عليه في التعليم المدرسي التقليدي؛ حيث إن فرص التشتت والتسامح في التعليم اإللكتروني أكبر.
 .5التقييم الدوري لتجربة التعليم اإللكتروني عن بعد لألطفال:
ومن الجدير بالذكر هنا أن التقييم ال يقتصر على األهل فقط أو المدرسة وحدها ،وإنما يجب أن يقوم بعملية التقييم كال الطرفين معاً؛
حيث يجب على المعلما ت واألهل أن يراقبوا حماس ونشاط الطالب للتعلم عن بعد وذلك من خالل مؤشرات دقيقة وواضحة يمكن
أن نذكر لكم بعضا منها :تطور المعرفة عند الطفل ،والتزام الطفل بمواعيد اللقاءات  ،وطرح األسئلة خاللها ،والقيام بالمهام
المطلوبة منه ،والبحث عن اإلجابات ،وغيرها من األمور.

Multaqa EEC
Can Online Learning bring about High-quality Educational Exchanges?
During Covid, most people have relied on technology to keep in touch with loved ones. Video chats are
a way to help toddlers build a close connection to relatives and friends who live far away. Video
chatting is definitely more interactive – and more
beneficial for your child – than passive watching. The
American Academy of Pediatrics (AAP) says brief video
chats are fine for toddlers as young as 18 months,
provided parents or other trusted adults participate.
As most of a baby's brain development happens in the
first 2 years of life, it's so important for babies and
toddlers to explore their environment and experience
many sights, sounds, tastes, and textures in a social
setting. However, when it is not safe for such
experiences done as a group, going online is a great
option.
High-quality educational video chat exchanges are best
for young children. However, for your child to really
benefit, it's important for parents to be actively
involved, reinforcing new words and ideas, and asking
questions for follow-up. Apart from the live video chats
provided by the teachers, links and activities are sent
electronically to enhance what was taught. If possible,
use all the resources provided.
At the end of the day, we all know our limits as to what we are capable of doing during this new
normal time. Treat yourself and your little ones with kindness. Only your family can decide what
works best for your family.
Qatar Academy Doha is here to support you and your families. We will all get through this challenging
time together.

Clubhouse EEC
التعليم عن بعد
من أهم التطورات التي عرفتها
المجتمعات هي طريقة التعليم عن بعد،
حيث يتم ارسال مقاطع فيديو مسجلة
للحصص الدراسية مباشرة للطالب عبر
الشبكة اإللكترونية ،وبالتالي يتم تصفحها
ومتابعتها من طرف كل طالب على حدة،
حسب الوقت الذي يناسبه و بالطريقة
التي يريد.
عرف هذا النوع من التعليم ازدهارا كبيرا
بعد أن إعتمدته جل إن لم نقل كل
الجامعات والمدارس بعد تفشي وباء
التعليمية والتَ علُّ مية مع الحفاظ على الصحة الجماعية والحد من انتشار
كورونا ،حيث وفر التعليم عن بعد إستمرار للعملية ْ
هذا الفيروس ،وكذلك لمساعدة األطفال وذويهم على استمرارية اإليقاعات اليومية .والروتين اليومي عند األطفال.
كذلك خلق مساحات آمنة عبر األنترنيت ،لتواصل األطفال مع معلمهم وأصدقائهم.
أخيرا يجب أن يتضمن النمط اليومي توازن ًا بين األنشطة األكاديمية واإلبداعية والبدنية واالجتماعية مع تحديد أوقات
معينة االستيقاظ والنوم .الشيء الذي يجعل من الطفل قادرا على صقل مهاراته التواصلية والتفاوضية ،كما يسمح له
بتعلم مهارات اجتماعية جديدة والتعبير أكثر عن ذاته.

From the Nurse’s Desk
The challenges of screen time
How much is too much?
How much time does your child spending time playing with a smartphone or computer, or enjoying video
games? Although some screen time can be educational, it's easy to go overboard, especially during the COVID19 pandemic.
The World Health Organization (WHO) and American Academy of Pediatrics (AAP) have stepped in with
recommendations limiting older children's screen time to no more than one or two hours a day. A child ages 2
to 5 should get an hour or less of screen time per day. Please be reminded that too much screen time can be
linked to:
Obesity - The more video your child watches, the greater his or her risk is of becoming overweight. Children
can also develop an appetite for junk food promoted in ads, as well as overeat while watching on electronics.
The reality of learning from home meant that child spent much more time indoors and on screens.
Studies show that this shift caused big drops in exercise. Many children also experienced headaches and
eyestrain from too much screen time.
Irregular sleep - The more time spent watching on a screen, the more likely children are to have trouble falling
asleep or have an irregular sleep schedule. Sleep loss can lead to fatigue and increased snacking.
Less time for play - Excessive screen time leaves less time for active, creative play.

Help your children reduce screen time
It is important to encourage your child to get more physically active and reduce screen time. If weight gain or
less healthy eating habits became the norm during the pandemic, seek help from a nutritionist. Even small
shifts toward a more balanced diet can offer big health rewards.
Set limits on screen time. The goal is for them to have no more than 2 hours of screen time a day and get 60
minutes of moderate active free play physical activity each day.
Provide other options and alternatives. Watching TV can become a habit for your child. Provide other
alternatives for them to spend their time, such as playing outside, learning a hobby or sport, or spending time
with family and friends.
Be a savvy media consumer - Advertising of snack foods can influence your children’s food preferences. Help
your child develop healthy eating habits and become media savvy.
Set a good example - You need to be a good role model and also limit your screen time to no more than 2
hours per day. If your kids see you following your own rules, then they will be more likely to follow. Instead of
watching TV or surfing the internet, spend time with your family doing something fun and active.

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)

