Dear Parents,

We have had an excellent week with our students continuing to engage with many activities.
Our Pink Day, to raise awareness of breast cancer and poverty, saw many of our Primary
students imaginatively dressed in pink and actively engaging with one of our core values of Care.
We had pink balloons, a focus on developing poems in English lessons and a video looking at
how we can help those who are less fortunate than us. A big thank you Ms Rebecca and the team
for organising the event.
We would like to inform you that the Arabic department in our school is witnessing a new and
promising start with a harmonious team that possesses clarity of vision, purposeful planning,
determination and persistence to achieve a qualitative leap that you will recognize through
professional performance which will be reflected positively, God willing, on student
performance on all levels.
We ask God to grant us success and we kindly ask you to cooperate to achieve the desired
aspirations.
Below are the Arabic and Islamic studies team members.
Mr. Muhammad Al-Emry - Head of Arabic, Islamic Studies & Qatar History
Mr. Nazih Abu Murad - Deputy Head of Arabic
Mrs. Zainab Marzouq - Primary Coordinator
On a different note, our secondary school students should be back on Thursday 12th November.
Our Saturday catch up sessions continue, with our specialist teachers looking to provide the best
possible support and guidance in the lead up to the external exams.
Early next week will be sending an invite to our virtual assessment evening, which will be held
on Tuesday 10th November. The Head of Primary and Secondary plus our Assessment
Coordinator will be presenting information on CAT4 and the next steps. This is a very important
meeting.
The following week we intend to hold parent consultation evening where you will be able to
meet your child’s teacher (virtually) … more information to follow.
On a final note, we will be sending you more information on End of Term exams, which are
scheduled to start December 6th.
Have a restful weekend.

السادة أولياء األمور الكرام ،

لقد قضينا أسبوعًا جيدا مليئا بالعديد من األنشطة مع طالبنا.
اقمنا فعاليات التوعية لليوم العالمي بمرض سرطان الثدي (اليوم الزهري) وزيادة الوعي بالفقر  ،العديد من طالب المرحلة
االبتدائية حضروا بمالبس باللون الوردي وتفاعلوا بحماس لتلبية إحدى قيمنا المدرسية األساسية وهي الرعاية .كانت البالونات
الوردية زينة هذا الحدث ،وقاموا الطالب بكتابة اشعار خالل حصص اللغة اإلنجليزية تعبيرا عن هذا الحدث  ،وشاهدوا مقطع
فيديو يحفز على مساعدة الفقراء والمساكين ومساندتهم في شتى سبل الحياة .نتقدم بالشكر لألستاذة ريبيكا ولفريق العمل الذين
ساهموا في تنظيم هذا الحدث.
نودّ إعالمكم ّ
الرؤية المستقبلية،
أن قسم اللّغة العربيّة في مدرستنا يشهد انطالقة جديدة وواعدة مع فريق عمل يمتلك وضوح ّ
والتّخطيط الهادف ،والعزيمة واإلصرار لتحقيق نقلة نوعيّة سوف تالحظونها تباعًا من خالل األنشطة المبنيّة على أداء محترف
وواع ،وهو ما سينعكس بصورة إيجابيّة إن شاء هللا على مستوى الطالب من كافّة الجوانب وعلى مختلف األصعدة .سائلين هللا
ٍ
المرجوة.
سبحانه التّوفيق ،وطالبين منكم الدعم و التّعاون بما يحقّق التّطلّعات
ّ
في ما يلي أسماء أعضاء فريق العمل الجديد لقسم اللغة العربية والشرعية:
األستاذ  /مح ّمد العمري – رئيس قسم اللغة العربية والشرعية وتاريخ قطر
األستاذ  /نزيه أبو مراد – مساعد رئيس قسم اللغة العربية
األستاذة  /زينب مرزوق – منسقة قسم اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية فمن المتوقع عودتهم إلى المدرسة يوم الخميس الموافق  12نوفمبر .تستمر حصص اإلضافية
المعتادة يوم السبت  ،حيث يسعى مدرسونا إلى تقديم أفضل دعم وتوجيه ممكن في الفترة التي تسبق االختبارات.
سنرسل دعوة األسبوع المقبل لحضور اجتماع عن بعد عن االختبارات المدرسية وطرق تقييمها ،والذي سيقام يوم الثالثاء
الموافق  10نوفمبر .ستقوم رئيسة قسم المرحلة االبتدائية والثانوية ومنسقة االختبارات لدينا بتقديم معلومات حول اختبارات ال
 CAT4والخطوات التي تليها وهذا اجتماع مهم للغاية.
في األسبوع التالي  ،سيتم عقد اجتماع اولياء األمور مع المعلمين (عن بعد)  ،سنزودكم بالمزيد من التفاصيل الحقا.
واخيرا  ،سيتم ارسال جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول والتي من المقرر أن تبدأ يوم األحد الموافق  6ديسمبر.
أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة.

