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الرؤية
ّ
ّ
خصي ليصبحوا مواطنين
والرفاه الش
األكاديمي
مو
ّ الدوحة إلى تمكين
تسعى
ّ
ّ ّطّلبها من تحقيق مستويات عالية من الن
ّ – أكاديمية قطر
ّ
ّ
ّ
متجذرين في ثقافتهم المحلّ ّية ومنفتحين على العالم
ّ
مسؤولين
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 .

رسالة المدير العام

أولياء األ
يسعدني أن أبلغكم بأن رئيسة التعليم ما قبل الجامعي  ،السيدة عبير آل خليفة  ،قد
اعتبارا
أعلنت أن السيد مهدي بن شعبان سيكون المدير العام ألكاديمية قطر الدوحة
ً
حاليا منصب المدير التنفيذي للتعلم واالبتكار
من أغسطس  .2022يشغل السيد مهدي ً
في التعليم ما قبل الجامعي .و قد قدم الكثير من الدعم لمدارس المؤسسة من خالل مبادرات إستراتيجية .السيد مهدي
سلسا
على معرفة تامة بالمدرسة كما يعرف العديد من أعضاء هيئة التدريس وأنا متأكد من أن هذا سيجعل االنتقال
ً
للغاية .أرجو أن تنضموا معي في تهنئة السيد مهدي على تعيينه والترحيب به في أكاديمية قطر  -الدوحة.
لقد كان من الرائع الترحيب بالطالب مرة أخرى في المباني المدرسية هذا األسبوع  ،الستئناف التعلم وجهاً لوجه .و بشكل
جيدا  ،لذا نشكركم على دعمكم أبناءكم في هذه المرحلة.
عام  ،كان حضور الطالب ً
لسوء الحظ  ،كان لدينا عدد قليل من الحاالت اإليجابية هذا األسبوع في كل من المدرسة الثانوية والمدرسة االبتدائية ،
جميعا أن نبذل كل ما
مما يعني أنه يجب اختبار الطالب والموظفين كمخالطين لحالة إيجابية مؤكدة .كما تعلمون علينا
ً
في وسعنا لتقليل مخاطر 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 مور األعزاء،
شكرا لكم على دعمكم في هذا الشأن الهام.
حتى 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
بناء على توجيهات وزارة التربية والتعليم العالي .يمكن أن
ابنك /ابنتك إلى المدرسة صباح يوم األحد  6 ،فبراير .و ذلك ً
اختبارا يتم إجراؤه في عيادة معتمدة .ستحتاجون كأولياء أمور إلى توقيع اإلقرار بأن النتيجة
منزليا أو
اختبارا
يكون االختبار
ً
ً
ً
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
خال من السيارات في
كنت تفكر في القدوم إلى المدينة التعليمية يوم الثالثاء  ،ألي سبب آخر  ،فيرجى العلم أنه يوم ٍ
المدينة التعليمية  ،لذلك ستحتاج إلى الوقوف في أحد مواقف السيارات واستخدام الترام.
أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع رائعة مع أبنائكم.
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 inperson 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

Principal’s Message
Dear Parents,
I hope that you and your family are well, fit and healthy!
I would like to express my support and sympathy if your child’s class has been impacted by
Corona and having to quarantine this week. I know how hard this must be for families with multiple
children and I truly wish to support you in any way that I can. Feel free to contact me and air your
frustrations during this challenging time.
If your children are in quarantine next week and miss wearing their football shirts and their Sports outside, please assure them that
they will have their turn when they return, in the form of their own event.
You will have seen from the Director’s SMS that we will follow the MOEHE directives, and that you need to home test every child again
for entry into school this Sunday 6th. The Primary School will ask you for the printed declaration again and we will issue a different
coloured tag to attach to each school bag, allowing us to track students all week. Hopefully this won’t be something that we, or you
have to do for a sustained period of time, but it is expected for now.
The students have enjoyed International Week and are loving the Football Shirts that represent The QAD Road to 2022. Thank you for
facilitating that. There are more shirts in transit if you haven’t received them yet.
Next week we are taking our PE lessons outside for each class, remaining in our bubbles. We are practicing our ball skills in
preparation for our QAD 2022 football competition. Each class will be doing laps around the track and fields, using their ball skills and
tallying their laps as they go. There is a surprise for the winning class in each Phase!
As next week is National Sports Day and we are closed on Tuesday 8th February, plus we’re having Sports outside all week, children
may wear their sportswear all 4 days: This could be their PE kit, their Road to 2022 Shirt, their House Team shirt or House Team
colours.
Good News – We have had a handful of Parents let us know that they feel the school day is too long currently and could we please
shorten it. And yes, we can! During the course of the day the students have a combined lunch and play which is 50 minutes long in their
schedule. We are making this 40 minutes long, therefore shaving 10 minutes off the dismissal time, which from Sunday 6th February
will be 1:50pm in Primary School (KG-G5).
Please enjoy the pictures in this edition of Akhbar. You will see your children enjoying International Week and at PAWS!
PAWS is an Animal Rescue Center and the G5 students are passionate about their cause and wish to start a school partnership with
them. They wish to link it to their G5 Exhibition and Action, so this week we sent the Ambassadors of the project to visit the Center and
bring back their inquiries. Watch this space for further news on this!
Have a super weekend and enjoy the Sporty/Healthy Tuesday!
Marie

رسالة مدير المدرسة االبتدائية

األهالي األعزّ اء،
جيدة!
أرجو أن تكونوا وعائالتكم بخير
وصحة ّ
ّ
أعبر عن دعمي وتعاطفي في حال ّ
صف طفلكم بكورونا واضطررتم للخضوع للحجر هذا األسبوع.
تأثر ّ
أود أن ّ
ّ
بأي
أعلم مدى صعوبة هذا األمر بالنّ سبة للعائالت الّ تي لديها عدد من األطفال ،وأرغب بالفعل بدعمكم ّ
الصعب.
تترددوا في االتّ صال بي خالل هذا الوقت ّ
طريقة ممكنة .ال ّ
في حال كان أطفالكم في الحجر خالل األسبوع المقبل ولم يتمكّ نوا من ارتداء قمصان كرة القدم الخا ّصة
أن دورهم سيأتي لدى عودتهم إلى المدرسة.
بهم ،فيرجى طمأنتهم إلى ّ
الرسائل القصيرة المرسلة من ِق َبل المدير بأنّ نا سنّ تبع توجيهات وزارة التّ ربية والتّ عليم العالي،
ستالحظون من ّ
مرة أخرى لدخول المدرسة يوم األحد الواقع فيه  6فبراير.
منزلي ّ
وأنّ نا بحاجة إلى إجراء اختبار
لكل طفل ّ
ّ
ً
ملو ً
ً
مختلفة عن
نة
مرة أخرى وسنستخدم
ستطلب إليكم المدرسة
بطاقة ّ
االبتدائية طباعة نموذج اإلقرار ّ
ّ
يتعين
أتأمل أن ال
بكل حقيبة
األسبوع الفائت إلرفاقها ّ
ّ
تتبع التّ الميذ طوال األسبوعّ .
مدرسية ،ما يتيح لنا ّ
ّ
متوقع في الوقت الحالي.
ّ
علينا القيام بهذا األمر لفترة طويلة ،لكن هذا
ولي وهم يرتدون قمصان كرة القدم الّ تي ّ
أكاديمية قطر-
تمثل طريقة
ّ
لقد استمتع التّ الميذ باألسبوع ّ
الد ّ
الدوحة نحو عام  .2022أشكركم على تسهيل هذا الحدث .دفعة جديدة من القمصان قادمة في حال لم
ّ
تستلموا قمصانكم بعد.
صف ،وسيبقى التّ الميذ ضمن
لكل
ّ
البدنية في الخارج
خالل األسبوع المقبل ،ستكون دروس التّ ربية
ّ
ّ
الدوحة لكرة القدم لعام
الكروية
نتدرب على مهاراتنا
يمية قطرّ -
استعدادا لمسابقة أكاد ّ
ً
ّ
فقاعاتهم .نحن ّ
ويعدون دوراتهم خالل
كل فصل دورات حول المالعب ،مستخدمين مهاراتهم في الكرة،
 .2022سيجري ّ
ّ
كل مرحلة.
تقدمهم .هناك مفاجأة للفئة الفائزة في ّ
ّ

الرياضي في دولة قطر ،والمدرسة ستغلق أبوابها يوم ّ
الثالثاء الواقع فيه
سيصادف األسبوع القادم اليوم ّ
الرياضة خالل
الرياضة في الخارج طوال األسبوع ،يمكن أن يرتدي التّ الميذ مالبس ّ
 8فبراير .بما أنّ نا نمارس ّ
"الطريق نحو  ،"2022أو سترة الفريق.
الرياضة ،سترة ّ
األيام األربعة :قد يكون لباس ّ
ّ
حاليا وطلبوا
ٌ
راسي
الد
أخبار سارة :لقد أبلغنا عدد قليل من أولياء األمور بأنّ هم يشعرون ّ
جدا ًّ
طويل ًّ
بأن اليوم ّ
ّ
وقت مشترك للّ عب وتناول وجبة
ٍ
راسي ،يحصل التّ الميذ على
الد
تقليصه .نعم يمكننا ذلك! فخالل اليوم ّ
ّ
المدة  40دقيقة ،وبالتّ الي نكون قد
مني ،ونحن سنجعل هذه
الغداء
ّ
ّ
ومدته  50دقيقة ضمن جدولهم الزّ ّ
الساعة  1:50في
اختصرنا  10دقائق من وقت االنصراف الّ ذي سيكون
ابتداء من يوم األحد فبراير ّ 6
ً
الروضة وحتّ ى
المدرسة
االبتدائية (من ّ
صف ّ
ّ
ف الخامس).
الص ّ
ّ
الصور الموجودة في هذه النّ سخة من "أخبار" .سترون أطفالكم يستمتعون
أتمنّ ى ان تستمتعوا بمشاهدة ّ
ولي و .PAWS
باالحتفال باألسبوع ّ
الد ّ
متحمسون لهذه القضية ،ويرغبون ببدء شراكة
ف الخامس
الص ّ
ّ
 PAWSهو مركز إنقاذ الحيوانات ،وتالميذ ّ
مدرسية معهم ،وربط ذلك بمشاريعهم في المعرض ،والفعل الّ ذي سيختارون القيام به .لذلك أرسلنا خالل
ّ
مزيدا من األخبار المتعلّ قة بهذا
ترقبوا
هذا األسبوع سفراء المشروع لزيارة المركز وطرح تساؤالتهمّ .
ً
الموضوع.
ممتعا.
رياضيا
ويوما
أتمنّ ى لكم نهاية أسبوع سعيدة،
ً
ًّ
ً
ماري

Counselor’s Corner
Greetings from the School Counselor!
It has been a joy to welcome students back to campus and hear their laughter
and stories from the break.
Now that school is back in full swing, routines are more important now than
ever and great ways to increase your child’s sense of responsibility. Children
who are involved in routines at home tend to do better in school. This includes
after school and on the weekends–from mornings, to homework, to play time, to eating, and to bedtime.

The most important part of building a routine is making sure it is consistent. This can be difficult when there
are disruptions to your child’s schooling, but important still to maintain. A fun activity for younger children is
building a visual schedule. You can turn this into an art activity with them where they can draw/color/paint
each activity on an activity card!
For older children, you can ask them to help you construct a family calendar that includes all upcoming events
and tasks: homework, school projects, birthday celebrations, and sports practices, for example. This can
appear as a daily agenda, weekly schedule, or monthly calendar.
In wellness,
Miss Hannah
PYP School Counselor
hdawson@qf.org.qa

Image sourced from
https://theinspiredtreehouse.com/visual-schedule/

أطيب التحايا من أخصائية المدرسة االجتماعية!
لقد كان من دواعي سروري الترحيب بالطالب مرة أخرى في الحرم المدرسي واالستماع إلى
ضحكاتهم وقصصهم من االجازة.
اآلن بعد أن عادت المدرسة على قدم وساق أصبحت اإلجراءات الروتينية أكثر أهمية اآلن من أي
وقت مضى وطرق رائعة لزيادة شعور أطفالك بالمسؤولية .يميل األطفال الذين يشاركون في
األعمال الروتينية في المنزل إلى تحسين أدائهم في المدرسة .وهذا يشمل ما بعد المدرسة
وفي عطالت نهاية األسبوع  -من الصباح  ،إلى أداء الواجب المنزلي  ،ووقت اللعب  ،وتناول
الطعام  ،ووقت النوم.

صعبا عندما تكون هناك اضطرابات في تعليم طفلك  ،ولكن ال يزال
أهم جزء في بناء الروتين هو التأكد من أنه مستمر .قد يكون هذا
ً
من المهم الحفاظ عليه .من األنشطة الممتعة لألطفال الصغار بناء جدول زمني مرئي .يمكنك تحويل هذا إلى نشاط فني معهم حيث
يمكنهم رسم  /تلوين  /رسم كل نشاط على بطاقة نشاط!
بالنسبة لألطفال األكبر سنً ا  ،يمكنك أن تطلب منهم مساعدتك في إنشاء تقويم عائلي يتضمن جميع األحداث والمهام القادمة:
ا لواجب المنزلي  ،والمشاريع المدرسية  ،واحتفاالت أعياد الميالد  ،والممارسات الرياضية  ،على سبيل المثال .يمكن أن يظهر هذا
كجدول أعمال
يومي أو جدول أسبوعي أو تقويم شهري.
مع تحياتي،
أ .هانا
أخصائية المدرسة اإلجتماعية  -السنوات اإلبتدائية

Wacky School
Spirit week
Last week our students demonstrated
their school spirit on Wacky Hair day and
Face painting day.
Even though it was online school days
they showed some creativity and fun
with their wacky hair and faces.

Back to school!
Students were very excited to return to school after a long holiday break and online learning.

QAD Road to FIFA 2022
Jersey day

QAD Road to FIFA 2022
International week in Pre-school

MAP TESTING

This was a brilliant list that students IN 3B came up to remind one another of some test taking tips.

Grade5 students in Action
PAWS is an Animal Rescue Center and the G5 students are passionate about their cause and wish
to start a school partnership with them. They wish to link it to their G5 Exhibition and Action, so
this week we sent the Ambassadors of the project to visit the Center and bring back their inquiries.
Watch this space for further news on this!

Hamza AlKuwari from Grade 2B, 8 years old is following his father’s
footsteps and proudly learning the skill of taking care of and training
falcons. His goal is to participate in the MARMI Festival competition when he
is old enough, just like his father has.

