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UPCOMING DATES

October
8 - 19 Oct: 3 Way/Goal
setting conferences
15 Oct: Family Math
Day 7 - 8:30 am
19 Oct: Think Pink
(Non Uniform Day)

8 - 12 Oct
(Week A)

Website: www.qataracademy.edu.qa

Phone: (+974) 44542000

Fax: (+974) 44542029/ 44542029

Dear QAD parents,
Soon parents and students will be receiving a survey to help us gather
information regarding knowledge of the various IB programs that we run
at Qatar Academy. The survey will take three forms, one each for the
PYP, MYP and DP. The data collected will help us determine the level of
understanding our partners have about the foundations of the IB
programs. Our parents have made a deliberate choice to have their
children in an IB school. To be certified with the International
Baccalaureate a school must, “aim to develop inquiring, knowledgeable
and caring young people who help to create a better and more peaceful
world through intercultural understanding and respect.” The IB Learner
Profile reflects these tenants and is often referred to with students. It
requires challenging educational programs and rigorous assessments.
Our standards also ensure that staff receive specific training to support
the ideals of IB. Teachers and support staff dedicate many hours outside
of their instructional responsibilities to ensure that they are exposed to
the most current educational research on teaching and learning. These
trainings are brought back into the school through collaborative
planning sessions at department and grade level meetings. This ensures
a more consistent application of the knowledge gained.
Being a member of an IB school community is a significant commitment.
As children grow and learn through the different program levels there
will be increasing expectations placed upon them. To graduate with an
IB Diploma Program certificate is a significant accomplishment that will
prepare students well for the next stage in their educational journey.
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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أعزائي أولياء األمور
قريبا سوف يتلقى اآلباء والطالب استبيان لمساعدتنا على جمع المعلومات المتعلقة بمعرفة مختلف برامج البكالوريا الدولية
التي نعتمدها في أكاديمية قطر.
سيتضمن االستبيان ثالثة نماذج تشمل برنامج السنوات االبتدائية وبرنامج السنوات المتوسطة وبرنامج الباكالوريا
الدولية  .ستساعدنا البيانات التي سيتم جمعها على تحديد مستوى فهم أولياء األمور والطالب أسس برامج البكالوريا
الدولية.
لقد اتخذ أولياء األمور في مدرستنا خيارا مدروسا ً بإلحاق أبنائهم في مدرسة تعتمد برنامج البكالوريا الدولية و التي
تهدف إلى تطوير الشباب ذي الذهنية االستعالمية ,المطلعين المتعاطفين مع االخرين واللذين يساعدون على خلق عالم
افضل واكثر سلما ً من خالل التفاهم واالحترام بين الثقافات المنتوعة .
تعكس مالمح متعلم البكالوريا الدولية تلك الصفات وغالبا ما تطورها لدى طالبها وهذا يتطلب برامج تعليمية تثير
التحدي متبعة بتقييمات دقيقة .
تضمن معاييرنا أيضا أن يتلقى الموظفون تدريبا خاصا لتطبيق البرنامج ,كما يخصص المدرسين وموظفي الدعم ساعات
عديدة خارج نطاق مسؤولياتهم التعليمية لضمان تلقيهم ألحدث البحوث التربوية المتعلقة بالتعليم والتعلم.
يتم نقل أثرهذه الدورات التدريبية إلى المدرسة من خالل جلسات التخطيط التعاونية على مستوى اإلدارة واجتماعات
االقسام وهذا يضمن تطبيق أكثر اتساقا للمعرفة المكتسبة.
أولياء األمور األأفاضل  ,كونكم أعضاء في مجتمع مدرسي يعتمد برنامج البكالوريا فهذا يتطلب منكم التزاما كبيراً ,
فمع نمو ابنائكم وتعلمهم من خالل مستويات البرنامج المختلفة سيكون هناك توقعات متزايدة من قبلهم ومن الجدير
بالذكرأن التخرج من برنامج دبلوم البكالوريا الدولية هو إنجاز كبير من شأنه أن يعد الطالب بشكل جيد للمرحلة المقبلة
في رحلتهم التعليمية.
المخلص
دون ماكنتاير
مدير أكاديمية قطر -الدوحة

2

Date: 5th Oct 2017

Primary School Akhbar

Principal’s Message:
Dear Parents
Some parents may have received, or might receive, a message from me about the collection of their
children after school. Our dismissal process is quite good but I have been advised to take some further
steps to secure the safety of your children.
1. Primary students must be collected at 1:40 from their homeroom (1:10 on Tuesdays)
2. If you have children in both the MS/HS and the PS, the PS children should be collected first, at 1:40.
3. All children departing from the primary school must be accompanied by an adult, usually this is a
parent, nanny or driver.
4. Children are not permitted into the Recreation Centre unless they are accompanied by a
responsible adult.
5. When the children are dismissed from the school, the accompanying adult is responsible for their
safety and security.
6. PS students are not permitted to stay after school to wait for siblings to complete After School
Activities. We provide ASAs so that parents have the opportunity to register all siblings to have their
activities on the same day.
If you receive a communication from me about your child's pick-up arrangements, please remember that
the motivation is for his/her security and safety and to meet our legal requirements for “duty of care”.
I look forward to your understanding and support.
Paul Neary
Principal of Primary School
،أولياء األمور الكرام
 إليكم بعض الخطوات, أو سوف يتلقون رسالة مني عن ضرورة استالم أطفالهم بعد المدرسة،قد يكون بعض اآلباء قد تلقوا
.لضمان سالمة أطفالك
1:10  كل يوم أما يوم الثالثاء في الساعة1:40 يجب استالم الطالب في المدرسة االبتدائية االبتدائية الساعة
إذا كان لديك أطفال في ك ل من المدرسة المتوسطة او الثانوية او االبتدائية فيجب أن يتم استالم األطفال في المدرسة االبتدائية
.1:40 أوال في تمام الساعة
 وعادة ما يكون ذلك أحد الوالدين أو المربية،يجب أن يكون جميع األطفال المغادرين من المدرسة االبتدائية مصحوبين بشخص بالغ
.أو السائق
.ال يسمح لألطفال بالدخول إلى مركز الترفيه إال إذا كانوا مصحوبين بشخص بالغ مسؤول
. يتحمل البالغون المرافقون مسؤوليتهم عن سالمتهم وأمنهم،عندما يتم مغادرة االطفال المدرسة
 فنحنقد وفرنا.ال يسمح للطالب في المدرسة االبتدائية بالبقاء بعد المدرسة النتظار األشقاء الستكمال األنشطة بعد المدرسة
. باالساس خدمة إمكانية إلحاق االطفال في أنشطة ما بعد المدرسة بحيث تكون بنفس وقت أنشطة أشقائهم
". يرجى تذكر أن الدافع هو ألمنه وسالمته ولتلبية متطلباتنا القانونية "واجب الرعاية،إذا تلقيت رسالة مني حول إستالم طفلكم









وإنني أتطلع إلى تفهمكم ودعمكم
السيد نيري
مدير المدرسة االبتدائية
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Vodafone Online safety awareness event
Vodafone Online safety awareness event
Tuesday 10th October 10.30am – 12.30pm
Qatar Foundation Recreation Centre
Join us for a short and fun session to learn how to keep your children safe while they use technology.
Keeping our families safe and secure online can be challenging; most of us carry technology in our
pockets and bags which gives us access to 24-hour news, light-speed communication, digital
entertainment and the combined knowledge of the 21st century.
Our children are also connecting with the digital world so as part of its AmanTECH online safety
programme, Vodafone is providing this short event to help parents gain confidence in allowing their
children to access the internet safely.
The event will explore important topics like cyberbullying, online gaming and different approaches to
digital parenting. This is a great opportunity for parents to come together to ask questions, share their
experiences, learn together and discover more about internet safety.
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فعالية "فودافون" للتوعية بالسالمة اإللكترونية

 مسا ًء12:30 – ً  صباحا10:30 أكتوبر10 ،الثالثاء
""المركز الترفيهي بمؤسسة قطر
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فعالية "فودافون" للتوعية بالسالمة اإللكترونية
الثالثاء 10 ،أكتوبر 10:30صباحا ً –  12:30مسا ًء
"المركز الترفيهي بمؤسسة قطر"

انضموا إلينا في جلسة قصيرة وممتعة لمعرفة كيفية الحفاظ على سالمة أطفالكم أثناء استخدامهم للتكنولوجيا.
لعله من الصعب الحفاظ على أمن وسالمة عائالتنا على شبكة اإلنترنت ،معظمنا نقتني األدوات التكنولوجية ،التي تتيح لنا االطالع على
األخبار على مدار الساعة ،والتواصل بسرعة الضوء ،والترفيه الرقمي ،والوصول إلى مصادر المعرفة لمواكبة القرن .21
وبما أن أطفالنا أيضا ً متصلون بالعالم الرقمي ،وكجزء من  ،AmanTECHبرنامج السالمة على اإلنترنت ،تقيم شركة "فودافون" هذه الفعالية
القصيرة لمساعدة اآلباء واألمهات على اكتساب الثقة في السماح ألطفالهم باستخدام اإلنترنت بطريقة آمنة
وتتناول الفعالية موضوعات مهمة ،مثل التنمر اإللكتروني ،واأللعاب عبر اإلنترنت ،واآلباء الرقميين .كما تشكل هذه الفعالية فرصة استثنائية
الجتماع اآلباء واألمهات وطرح األسئلة ،ومشاركة تجاربهم ،والتعلم من بعضهم بعضاً ،واكتشاف المزيد حولة السالمة على اإلنترنت.
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Opportunity with Doha Film Institute
Please spread the word amongst your students

Doha Film Institute (DFI) is trying to spread the word to QF schools about the Ajyal Film festival.
They are currently accepting submissions for Judges for the film screenings. They are looking for
students between the age of 8-21.
The link below is for the registration
http://www.dohafilminstitute.com/filmfestival/ajyaljury
The Film Festival will take place between November 30th and December 4th and will include a
selection of ‘Made in Qatar’ films that are always really interesting to watch. This is a great source of
inspiration to the students who have an interest in film but are unsure of how best to explore it!
DFI also has a lot of incredible outreach and education ventures that including organizing school
screening of international, independent and locally made films.

Admissions Announcement

إعالن عن فتح باب التسجيل
We are pleased to announce that Admissions for applicants that have siblings only in Qatar
Academy for the Academic School Year 2018-19 will open on Sunday October 1, for EEC, ECE,
Primary, and Senior School divisions.
To Apply : https://qad.openapply.com/roi
ّ يسرّنا إعالمكم
 للطالب م ّمن لديهم إخوة في أكاديمية قطر فقط سوف يفتح يوم األحد2019/2018 بأن باب التسجيل للعام الدراس ّي
 واالبتدائيّة والمتوسّطة والثانويّة، ومراحل الطفولة المبكرة، وذلك للراغبين بتقديم طلب االلتحاق بمركز التعلّيم المبكر، أكتوبر1 الموافق
https://qad.openapply.com/roi: للتسجيل

Congratulations!
May Gold Mathletics Certificates Awarded to:
Aisha Roshdy Makhlouf
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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

Name

Aisha Al Asmakh

Class

G2C

Awarded for

Communicator

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

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

G2C

Communicator

Shagaf Hasna

G2E

Communicator

Nasser Al Mansoori

G2E

Communicator

Cecilia Tomczak

G5C

Caring

Zaina Al Said

G4B

Thinker

Danylo Zubrytskyi

G3B

Thinker

Amna Al Meer

KGB

Knowledgeable

Sharida Al Kaabi

KGB

Reflective

Lolwa Al Naimi

KGB

Inquirer

Ali Al Mohannadi

G2E

Inquirer

Open Minded
We accept that people
are different and respect
their opinions, traditions
and customs
Risk Takers
We are not afraid to try
new things, even if we
sometimes make
mistakes
Balanced
We know that a healthy
body houses a healthy
mind. We use our time
wisely to work, rest and
play

Mohammed Al
Mesalam

G2E

مفكرون
ونستطيع، لدينا أفكاراً جديدة
طور أفكار اآلخرين
ِّ أن ن

Principled

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

Nawaf Al Naama

G2A

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

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

متواصلون

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
مهتمون

Abdulrahman Al
Emadi

Thinkers
We have original ideas
and can improve on the
ideas of others.

ُم َّطلعون

Communicator

نحن نعلم أن العقل السليم في
 ونقسم أوقاتنا، الجسم السليم
 والراحة،  واللعب، بين العمل
ُمتأملون
نحن نعي أن أفعالنا وأقوالنا
 ونفكر في، تؤثر على اآلخرين
كيفية تطوير وتحسين ما فعلناه
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