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UPCOMING DATES

November

12 – 16 Nov: Book
Fair
23 Nov: G 4-5
Assembly, time 78 am

5 – 9 Nov
(Week A)

Website: www.qataracademy.edu.qa

Phone: (+974) 44542000

Fax: (+974) 44542029/ 44542029

WHY HAVE WE CHOSEN TO BE AN IB WORLD SCHOOL?
I am often asked why Qatar Academy has chosen to be an IB school? Sometimes
parents have only a limited understanding of the process of choosing and
continuing the IB journey with their children. I have recently returned from the
IB World Conference and while I was there I was thinking about this question and
collecting information about how I might explain IB to parents.
There are many high-quality curriculums available in the field of education. I
believe we have chosen IB for many reasons, but primarily it is to use standards
and practices to “make the world a better place” for our students and our
communities. It is promoted and supported at both a national and international
level, utilizing a strong research base to identify best practices for teaching and
learning. It reflects the globalization of education. We hope our students will
develop a global perspective, promote peace and conflict resolution, build
intercultural understanding, support human rights, multilingualism, and become
global citizens.
We are fostering a growing understanding and engagement with what is referred
to as “international mindedness.” We base our approach on appropriate values
and attitudes because they will give the knowledge and skills to be able to see
things from another perspective. We also help them to understand their own
identity so they can take action to make the world a better place.
Our strategic planning reflects the importance of this concept across our school
divisions. We are developing a safe, responsible and respectful learning
environment as a foundation for our intentions.
Yours in Education,
Don MacIntyre,

Director

QAD Vision
Empowering students to achieve academic excellence and be responsible citizens.
QAD Mission Statement
Qatar Academy offers a rigorous program encompassing an international English-medium education, strong
Arabic and Islamic Studies. The QA community supports and challenges students to be active and contributing
members of society, through learning experiences serving the needs, interests and learning of each student.
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لماذا اخترنا أن نكون مدرسة دولية في البكالوريا الدولية؟

كثيرا ما سألت لماذا اختارت أكاديمية قطر أن تكون مدرسة البكالوريا الدولية؟ في بعض األحيان يكون لدى اآلباء فقط فهم
محدود لعملية اختيار ومواصلة رحلة البكالوريا الدولية مع أطفالهم .لقد عدت مؤخرا من المؤتمر الدولي لليونسكو ،وبينما
كنت هناك أفكر في هذه المسألة وجمع المعلومات حول كيف يمكنني شرح البكالوريا الدولية ألولياء األمور.
هناك العديد من المناهج عالية الجودة المتاحة في مجال التعليم .أعتقد أننا اخترنا البكالوريا الدولية ألسباب عديدة ،ولكن في
المقام األول هو استخدام المعايير والممارسات للمساهمة في "جعل العالم مكانا أفضل" لطالبنا ومجتمعاتنا .ويتم الترويج
له ودعمه على الصعيدين الوطني والدولي ،باستخدام قاعدة بحثية قوية لتحديد أفضل الممارسات في التعليم والتعلم .وهذا
يعكس عولمة التعليم .ونحن نأمل لطالبنا تطوير المنظور العالمي ،وتعزيز السالم وحل النزاعات ،وبناء التفاهم بين
الثقافات ،ودعم حقوق اإلنسان ،وتعدد اللغات ،ويصبحوا مواطنين عالميين.
ونحن نعزز الفهم المتزايد والمشاركة مع ما يشار إليها باسم "التفكير الدولي" .ونحن نبني نهجنا على القيم والمواقف
المناسبة ألنها سوف تعطي المعرفة والمهارات لتكون قادرة على رؤية األشياء من منظور آخر .كما أننا نساعدهم على فهم
هويتهم حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات لجعل العالم مكانا أفضل.
يعكس تخطيطنا االستراتيجي أهمية هذا المفهوم عبر أقسام المدرسة .نحن نعمل على تطوير بيئة تعليمية آمنة ومسؤولة
ومحترمة كأساس لنوايانا.
مع تحيات
دون ماكنتاير،
مدير المدرسة
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IB conference 2017
Qatar Academy Doha, a member of Qatar Foundation recently participated in the IB Regional
Conference Africa, Europe and Middle East (AEM) from 26-29 October 2017 in The Hague,
Netherland. The Conference aims to gather educators, Educational policy makers and experts from
schools, universities and governments, as well as students, to discuss and develop ideas on
international education.
Qatar Academy Doha was represented in the conference by Dalal Ali Ahmed the PYP coordinator,
she presented a study titled “ Melting the international mindedness challenges in Arab Gulf area”,
the session aims to show why schools in Gulf area are moving toward implementing the IB
curriculum. Moreover, this session will show how the integration of national subjects into the IB
programme through interdisciplinary teaching not only can empower our students to be real
international citizens but also could make IB schools great platform for intercultural dialogue in the
Arab world to construct an authentic concept for international mindedness.

 عضو في مؤسسة قطر في المؤتمر اإلقليمي لليونسكو الذي عقد في أفريقيا،شاركت مؤخرا أكاديمية قطر – الدوحة
 يهدف المؤتمر إلى جمع المعلمين وصانعي السياسات. 2017  أكتوبر29-26 وأوروبا والشرق األوسط في الفترة بين
.التعليمية والخبراء من المدارس والجامعات وغيرها وذلك لمناقشة وتطوير األفكار حول التعليم الدولي
 حيث قدمت دراسة،كانت أكاديمية قطر الدوحة ممثلة في عرض السيده دالل علي أحمد منسقة برنامج السنوات االبتدائية
 تهدف الدورة إلى توضيح سبب تحرك."بعنوان "إذابة التحديات أمام بناء العقلية الدولية في منطقة الخليج العربي
 اظهرت هذه الجلسة كيف يمكن دمج، وعالوة على ذلك،المدارس في منطقة الخليج نحو تطبيق منهاج البكالوريا الدولية
 ليس فقط لتمكين طالبنا ليكونوا،المواضيع الوطنية في برنامج البكالوريا الدولية من خالل التدريس متعدد التخصصات
مواطنين دوليين حقيقيين ولكن أيضا لجعل المدارس الدولية منصة كبيرة للحوار بين الثقافات في العالم العربي لبناء مفهوم
. حقيقي للعقلية الدولية
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Congratulations!
May Gold Mathletics Certificates Awarded to:
Rhea Rodolph Bou Ghaba

4B

Jassim Khaled Al Derbesti

5D

4

Date: 2nd Nov 2017

Primary School Akhbar

Book Fair 12-16 November
The annual QAD primary book fair will be held 12-16th November with a wide range of books
and resources available for purchase. All classes will have the opportunity to visit and
)parents are welcome to come and browse. Please visit room K2-055 (near the GR4-5 Atrium
daily from 7:00am -3:00pm.

معرض الكتاب  16-12نوفمبر
سيقام معرض الكتاب السنوي ألكاديمية قطر االبتدائية  -الدوحة من تاريخ  12إلى  16نوفمبر ،ستتوفر مجموعة
واسعة من الكتب والموارد وستكون متاحة للشراء .سيتمكن طالب جميع الصفوف من زيارة المعرض ،وكما ندعو
أولياء األمور إلى الحضور وتصفح الكتب المتوفرة .يرجى زيارة الغرفة رقم ( K2-055بالقرب من ساحة صفوف
الرابع والخامس) يوميا من الساعة  7:00صباحا إلى  3:00مساء.
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Qatar Academy Doha - Primary School Attendance Policy and Procedures (abbreviated)
Definitions

Attendance Expectations

Absence (A): Any absence from school due to
illness, family holidays or personal
appointments.

Students are expected to attend their
scheduled classes in order to receive credit
for the school year. Given that the school
year is usually 180 days, students are
expected not to be absent for more than 20
school days in any given school year
(excluding excused absences).

Excused Absences (EA): In certain special
circumstances (long term illness,
hospitalization, death in the immediate
family). All excused absences from school
require the prior knowledge and approval of
a school administrator.

Remedial/Corrective Procedures in Cases of
Excessive Absences
QF schools believe that students should be
held accountable for attending school. QF
Schools are also committed to developing a
positive approach to attendance. Thus, a
sequence of remedial and/or corrective
procedures shall be followed with the intent
to reduce the need for serious consequences.

Medical Absence (M): A student who is
absent for illness is required to bring written
notification from parents, with a medical
certificate from a physician, within 48
hours. If correct documentation is provided
these absences will be listed as Medical
Absence (Excused). All other medical
absences are recorded as unexcused
absences.

Parents will receive written notification if
their child exceeds 8, 13 or 18 Days absence
within the school year. The School Director
shall review the case of any student whose
days absent, or equivalent, exceed 20 school
days. Consequences for
noncompliance include cancellation of
enrolment for the following school year.

Tardy (T): Students who are late for class by
more than 15 minutes shall be considered to
have missed the class. They will be required
to report to the school secretary or school
administrator directly responsible for
attendance who will register the student as
‘Tardy’. Five (5) registered ‘tardies’ will be
calculated as a one unexcused day absence.

A full version of the Qatar Academy Primary
attendance procedures can be collected from
the school office.

Early Leave (EL): Students may be released
early only if a staff member speaks directly
with the parents making the request, or has
received written notification. Students who
miss more than 50% of the school day shall
be marked as absent for that day.
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أكاديمية قطر الدوحة  -سياسة وإجراءات الحضور للمدرسة االبتدائية (مختصر)
أنواع الغيابات
الغياب ( :)Aوهو أي غياب عن المدرسة بسبب المرض أو العطالت العائلية أو المواعيد الشخصية.
الغياب بعذر ( :)EAوهو الغياب في ظروف خاصة معينة مثل (المرض على المدى الطويل ،والعالج ،وموت شخص من
أسرة الطالب المباشرة) .جميع أيام الغياب بعذر تتطلب معرفة مسبقة من المدرسة وموافقة من المدير.
الغياب الطبي ( :)Mيطلب من الطالب الغائب بسبب المرض تقديم إخطار كتابي من الوالدين مع شهادة طبية من الطبيب،
في غضون  48ساعة .إذا تم توفير الوثائق الصحيحة سيتم اعتبار هذا الغياب كغياب طبي (بعذر) .وتسجل جميع حاالت
الغياب الطبي األخرى كغياب بدون عذر.
التأخير ( :)Tالطالب الذين يتأخرون بالذهاب إلى الصف ألكثر من  15دقيقة يعتبر أنه تخلّف عن الصف ،لذا يطلب منهم
الذهاب إلى سكرتيرة المدرسة أو الموظف المسؤول مباشرة عن الحضور وسيتم تسجيل الطالب على أنه "متأخر" .تحسب
كل خمسة (" )5تأخيرات" مسجلة كغياب يوم بدون عذر.
الخروج المبكر من المدرسة ( :)ELيستطيع الطالب الخروج في وقت مبكر فقط إذا تحدث الموظف مباشرة مع الوالدين،
أو تلقى إخطارا كتابيا منهم .الطالب الذين يخرجون قبل مرور  ٪50من اليوم الدراسي سيتم تسجيله كغياب عن ذلك اليوم.
توقعات الحضور
من المتوقع أن يحضر الطالب دروسهم المقررة خالل العام من أجل الحصول على العالمة المطلوبة للسنة الدراسية.
وبالنظر إلى أن السنة الدراسية عادة ما تكون  180يوما ،فمن المتوقع عدم تغيب الطالب عن أكثر من  20يوم دراسي
خالل السنة الدراسية (باستثناء الغياب بعذر).
اإلجراءات المتبعة في حال الغياب المفرط
تؤمن جميع مدارس مؤسسة قطر بضرورة محاسبة الطالب على الحضور إلى المدرسة .كما أن دور هذه المدارس هو
االلتزام بوضع نهج إيجابي فيما يتعلق بسياسة الحضور .وبالتالي ،يجب اتباع سلسلة من اإلجراءات التصحيحية المتبعة
بغرض تقليل الحاجة إلى استخدام عواقب جادة فيما بعد.
سوف يتلقى أولياء األمور إخطارا خطيا إذا تجاوز الطالب  8أو  13أو  18غيابا خالل العام الدراسي .يقوم مدير المدرسة
بمراجعة حالة أي طالب وصلت عدد غياباته أو زادت عن  20يوما ً دراسيا ً ،ومن ضمن عواقب عدم التقيد بالحضور إلى
المدرسة ،إلغاء التسجيل للسنة الدراسية التالية.
يمكنكم الحصول على نسخة كاملة من سياسة الحضور والغياب ألكاديمية قطر االبتدائية من مكتب اإلدارة واالستقبال.

8

Date: 2nd Nov 2017

Primary School Akhbar

IB Learner Profile

مالمح متعلم البكالوريا
الدولية

Pride of the
Principal

Inquirers

متسائلون

We ask a lot of questions
and like to find out more
by ourselves
Knowledgeable
We like to learn about
many different things and
use what we know to
solve problems in life

Name
Haya Shalabi

Class
G1A

Awarded for
Caring

Caring
We are sensitive to the
needs of all living things
and treat others in a way
that we want to be
treated
Thinkers
We have original ideas
and can improve on the
ideas of others.

Maryam Al Kubaisi

G1A

Caring

Aisha Al Thani

G2C

Caring

Open Minded
We accept that people
are different and respect
their opinions, traditions
and customs

Cecilia Tomzak

G4B

Knowledgeable

Caitlyn Jane Maraku

G5B

Communicator

Sarah Gray

G5B

Communicator

Kade Reval Mercer

G4B

Knowledgeable

Muneera Al Hajeri

G2D

Risk Taker

وحنوا
نحن نظهر عطفًا
ً
واحترا ًما تجاه حاجات
 ونعامل، اآلخرين ومشاعرهم
اآلخرين بالطريقة التي نحب
أن يعاملونا بها
ونستطيع، لدينا أفكارا ً جديدة
طور أفكار اآلخرين
ِّ أن ن
متواصلون
نحن نعرف كيف نشارك
أفكارنا ومشاعرنا بطريقة
واضحة وبكل ثقة في النفس
ذوو مباديء
نحن مسؤولون عن أن نكون
، أمناء وعادلين ومحترمين
نحن دائ ًما نحاول أن نفعل ما
هو صواب
ُمنفتحون
، نحن نتقبل اختالف اآلخرين
 وتقاليدهم،ونحترم آراءهم
ومظهرهم

Risk Takers
We are not afraid to try
new things, even if we
sometimes make
mistakes

ُمجازفون
نحن ال نخاف من محاولة
 حتى ولو، عمل أشياء جديدة
أخطأنا في بعض األوقات

Balanced
We know that a healthy
body houses a healthy
mind. We use our time
wisely to work, rest and
play

ُمتوازنون
نحن نعلم أن العقل السليم في
 ونقسم أوقاتنا، الجسم السليم
 والراحة،  واللعب، بين العمل

Reflective
We are aware that our
actions and words affect
others and we think
about how we can
improve on what we have
one

نحب أن نتعلم عن أشياء
 ونستخدم ما نعرفه،مختلفة
لحل مشاكلنا في الحياة

مفكرون

Principled
We have a responsibility
to be honest, fair and
respectful. We always try
to do what is right

َّ ُم
طلعون

مهتمون

Communicators
We know how to share
our ideas and feelings in
clear and confident ways

،نحن نسأل الكثير من األسئلة
ونحب أن نبحث عن اإلجابات
بأنفسنا

ُمتأملون
نحن نعي أن أفعالنا وأقوالنا
 ونفكر في، تؤثر على اآلخرين
كيفية تطوير وتحسين ما فعلناه
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