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

November 28th:
Teacher Professional Development.
School closed for Students
Thursday December 2nd:
Color Fun Day (EEC Club House)

Until December 31st : e-waste

December 16th : School closes
January 10th : School reopens

رسالة المدير العام

أعزاءنا أولياء األمور،
نحتفل هذا األحد  28 ،نوفمبر  ،بأحد اإلنجازات العظيمة في رحلة أكاديمية
قطر حيث نحتفل بعيدها الخامس والعشرين .تأسست األكاديمية عام  ، 1996وسرعان ما رسخت
جزءا من المدرسة.
مكانتها كواحدة من المدارس البارزة في المنطقة .نحن محظوظون لكوننا ً
خريجا
كجزء من االحتفال  ،سنطلق جمعية خريجي أكاديمية قطر ومن الرائع أن يكون لدينا أكثر من 170
ً
جدا بوجودهم معنا في هذا اليوم .نرحب في الثامن و العشرين
ممن سيحضرون االحتفال ونحن فخورون ً
رابطا مع
كذلك بالعديد من كبار الشخصيات وأعضاء عائلة مؤسسة قطر .هذا و سنشارك صباح األحد ً
جميع عائالتنا  ،حتى يتمكنوا من مشاهدة االحتفال في المساء .و ستغني جوقة من المدرسة االبتدائية
خصيصا لالحتفال.
أغنية عن المدرسة  ،كُ تبت
ً
أذكركم بأن يوم األحد سيكون يوم التطوير المهني  ،وبالتالي لن تكون هناك مدرسة للطالب .سيعود
جميع الطالب إلى المدرسة يوم االثنين  29نوفمبر.
اعتبارا من يوم األحد  28نوفمبر  ،لن
أيضا بأن البوابة  1ستستمر في اإلغالق لكأس العرب وأنه
أذكركم ً
ً
يكون موقف السيارات الغربي متاحاً أيضاً لتوصيل أو أخذ طالب المرحلة الثانوية .يجب على الطالب
وعائالتهم الوقوف في موقف بوابة االحتفاالت رقم  2أو الوقوف في موقف سيارات أوكسيجين بارك
وركوب خط الترام األصفر إلى مدخل المدرسة االبتدائية.
أتمنى أن تقضون عطلة نهاية أسبوع جميلة مع عائالتكم.
أطيب األماني،
ستيفن ميك

Director’s Message

Dear Parents,
This Sunday, 28th November, we mark one of the great milestones in
Qatar Academy’s Journey as we celebrate its 25th anniversary.
Founded in 1996, QAD quickly established itself as one of the pre-eminent schools in the region. We
are fortunate to be part of the school now, as it starts on its next 25 years.
As part of the celebration, we are launching the QAD Alumni Association and it is wonderful that we
have over 170 QA Alumni attending the celebration. They represent just what can be achieved
through a QA education and we are very proud of them. We are welcoming many VIPs and members
of the QF family to be part of the celebration. On Sunday morning we will share a link with all our
families, so that they can watch the celebration in the evening. A choir from the Primary School will
be singing a song about the school, specially written for the celebration.
A reminder that we are having a Professional Development Day on Sunday 28th November and so
there will be no school for students. All students will be back in school on Monday 29th November.
A reminder also that Gate 1 will continue to be closed for the Arab Cup and that from Sunday 28th
November, the West Car Park will no longer be available for drop-off and collection in the Senior
School. Students and their families should park in the Ceremonial Gate (Gate 2) Car Park or park in
the Oxygen Park Car Park and take the yellow tram line to the Primary School entrance.
I hope that you have a lovely weekend with your family.
Best wishes,
Stephen Meek

رسالة مدير المدرسة االبتدائية

األهالي األعزّ اء،
تواريخ يرجى إضافتها إلى رزنامتكم.
للمدرسين،
المهني
بأن المدرسة ستكون مغلقة يوم األحد  28نوفمبر بهدف التّ طوير
أود تذكيركم ّ
ّ
ّ
ّ
مدرسي للتّ الميذ ،وكذلك األمر بتاريخ  9يناير .2022
وبالتّ الي ال دوام
ّ
أن التّ الميذ لديهم سترات المدرسة المناسبة،
أن ّ
الطقس بدأ يبرد ،يرجى من حضرتكم التّ أكّ د من ّ
وبما ّ
وفية حتّ ى ال يشعروا بالبرد في المدرسة .قد يرتدي التّ الميذ سترات من
والسترات
الص ّ
المدرسية ّ
ّ
ّ
السترات
اختيارهم قبل دخولهم إلى المبنى
سيطلب إلى التّ الميذ الّ ذين ال يرتدون ّ
المدرسي ،لكن ُ
ّ
المدرسية وضعها في حقائبهم أو عند خزانة الحقائب داخل المبنى .كما يرجى منكم اغتنام العطلة
ّ
ّ
السوداء في حال عدم وجودها لديهم.
توية لشراء األحذية ّ
الش ّ
جزيال لتعاونكم.
شكرا ً
ً
ماري

Principal’s message

Dear Parents,
Dates for your Diary:
Please be reminded that the school is closed for students on Sunday 28th November
for Teacher Professional Development. There is also an additional day on January 9th
2022 when school will be closed for students too!
As the weather begins to cool, please ensure that the students have the appropriate
school jackets, jumpers, fleece and cardigans so that they are not cold in school. They
may wear items of their choice before entering school. Students wearing non-school
items will be asked to place them in their bag or cubby inside the building. Please use
the winter break to get black shoes if they don’t already have some.
Many thanks for your co-operation.
Marie

A Color paint day at Club House!
Join us for a COLOR fun paint day on
Thursday December 2nd .
It will be in our gym at 8 am try to arrive
a few minutes earlier.
We would love it if you could join us !

25th Family Anniversary Family Art Exhibition
To commemorate our 25 years Anniversary, QAD launched a Family Art Exhibition.
Families were encouraged to Submit Artwork around our school’s 25th Anniversary Theme.
Here are a few of the artwork from our students.

التمهيدي؟
ما الجديد في
ّ
الصح ّي "
يوم "الغذاء
ّ
الصح ّي " وذلك يوم الخميس الموافق فيه  2ديسمبر
سيحتفل تالميذ الروضات بيوم "الغذاء
ّ
أن
أهم ّية الغذاء
 ،2021سيزورون رفاقهم في الصفوف األخرى ليخبروهم عن
الصحي وكيف ّ
ّ
ّ
الصحية تساعدنا للحفاظ على جسم سليم.
االختيارات
ّ
"قب ً
والخ َضر
ُ
مزينة بمختلف أنواع الفاكهة
نتمنّ ى عليكم إرسال ابنكم/ابنتكم إلى المدرسة
عة" ّ
معتمرا ّ
ً
المعدة من ِق َبلِ هم بالمعجون ،األوراق!..
البالستيكية أو
ّ
ّ
صح ّي" سعيد
معا إلى يوم "غذاء ّ
نشكر تعاونكم الكريم ونتطلّ ع ً

