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Principal’s Message:
UPCOMING DATES

January

14 – 18 Jan: Arabic
book fair
21 – 25 Jan: Goal
setting

February
19 Feb: ASAs
Round 2 starts.

Welcome back for 2018. Our first week back has gone very smoothly, the teachers
were refreshed, the children happy and I believe most parents were very happy to
have their children back in school.
If you have dropped your children off at school this week, you would have noticed
the new drop-off and parking arrangements in the car park near the Primary School.
I believe the new arrangements have provided a much faster and safer option for
children and parents, that is if all of the drivers and parents are cooperative and
follow the directions from our guards and security staff. We appreciate your
cooperating with their important work. I wish we were able to manage the traffic
around the roundabout at Gate 1, that traffic problem has been a challenge to all of
our staff and parents.
We are looking forward a successful, productive and happy second half of the school
year. There are so many examples of great learning and good practice that we see
every day at QAD, I hope you will join me in acknowledging and celebrating our
excellence.
Paul Neary / Principal of Primary School

14 – 18 Jan
(Week B)

 حيث أن المعلمون واألطفال سعداء،ً لقد كان أسبوعنا األول سلسا ً جدا.2018 مرحبا بكم في عام
. وأعتقد بأن معظم اآلباء واألمهات سعداء جدا ً بإعادة أطفالهم إلى المدرسة،ومنتعشون
 ال بد أنكم الحظتم الترتيبات الجديدة إلنزال الطالب،إذا كنتم قد أوصلتم أطفالكم إلى المدرسة هذا األسبوع
 أعتقد أن الترتيبات الجديدة هي.ووقوف السيارات في موقف السيارات القريب من المدرسة االبتدائية
 ونجاح هذا يعتمد بالطبع على تعاون جميع السائقين واآلباء،أسرع وأكثر أمانا لألطفال وألولياء األمور
 كنت أتمنى أن. نحن نقدر تعاونكم مع عملهم المهم.واألمهات واتباعهم توجيهات حراسنا وموظفي األمن
 أن مشكلة المرور هذه تعتبر،1 نستطيع المساعدة في إدارة حركة المرور حول الدوار عند البوابة رقم
.تحديا ً لجميع موظفينا وأولياء األمور
 هناك الكثير من األمثلة على.نحن نتطلع إلى النصف الثاني الناجح والمنتج والسعيد من العام الدراسي
 ونأمل بأن تشاركونا االعتزاز،التعلم والممارسة الرائعة التي نراها كل يوم في أكاديمية قطر الدوحة
.بالتميز الذي تتمتع به مدرستنا
 مدير المدرسة االبتدائية/ السيد نيري

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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زيارة العدائين العالميين المشاركين بمارثون شركة أوريدو السنوي
تم اليوم تنظيم زيارة للعدائين العالميين المشاركين بالمارثون السنوي الذي تنظمه شركة أوريدو قطر ،حيث قاموا بجولة
حول المدرسة وزيارة بعض الفصول .كما تم عقد جلسة تحدث فيها العدائين لطالب الصف الرابع عن البطوالت التي
حصلو وعن روتينهم و التدريبات اليومية كما أجابو على العديد من أسئلة الطالب والمعلمين بهذا الخصوص  .بعد إنتهاء
الجلسة قام العدائين بتوقيع شارة السباق لعدد من الطالب  .أبدى العدائين إعجابهم بسلوك الطالب وبمدى تفاعلهم من
خالل األسئلة التي طرحوها .
Six world champion runners visited QAD today and enjoyed a tour around our Primary
school. They visited some classes and held a question and answer session with Grade 4
students. The students learned about the runners’ lives and daily exercise routines. After the
session, the students received limited edition race numbers signed by the athletes. The athletes
were impressed with our students’ questions and their behaviour.
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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

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

Knowledgeable
We like to learn about
many different things and
use what we know to
solve problems in life

َّ ُم
طلعون

Name

Class

Awarded for

We are sensitive to the
needs of all living things
and treat others in a way
that we want to be
treated

Darius Moisuc

G3B

Thinker

مهتمون

Thinkers

Hoor Al Mohsin

Thinker

وحنوا
نحن نظهر عطفًا
ً
واحترا ًما تجاه حاجات
 ونعامل، اآلخرين ومشاعرهم
اآلخرين بالطريقة التي نحب
أن يعاملونا بها

Caring

G3D

We have original ideas
and can improve on the
ideas of others.
Communicators
We know how to share
our ideas and feelings in
clear and confident ways

مفكرون

Maryam Al Naemi

G3D

Thinker

Hamad Elepsy

G3D

متواصلون

Thinker

ذوو مباديء
نحن مسؤولون عن أن نكون
، أمناء وعادلين ومحترمين
نحن دائ ًما نحاول أن نفعل ما
هو صواب

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

ُ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

ونستطيع، لدينا أفكارا ً جديدة
طور أفكار اآلخرين
ِّ أن ن
نحن نعرف كيف نشارك
أفكارنا ومشاعرنا بطريقة
واضحة وبكل ثقة في النفس

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

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

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