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Important Dates 

December 

 

 Wednesday 13th 

December: Year 12 trip 

to Banana Island. 

 

 Sunday 17th December: 

 Year 11 trip to 

Megapolis. 

 

 Sunday 17th December: 

End of term reports will 

be issued. 

 

 Monday 18th December: 

National day holiday 
 

 Thursday 21st 

December: The last day 

of term. 

 

 Wednesday 3rd 

January:Next term 

starts  

Life @Secondary EMS Newsletter 
  
School life: 
 
We have had a busy November: 
 
22 of our students attended the World Innovation Summit for Education at 
QNCC on 15th November. 
Our debate club has been active and attended a workshop arranged by Debate 
Qatar at the Qatar Foundation on 20th November. 
We had an enjoyable ESLR day on 23rd November, where students created 
posters of, and dressed as, effective communicators  
The MUN trip to Parkhouse English School (PHESMUN) on Saturday 25th 
November was a great success.  
Two of our students participated in the Qatari Scientists in Biological 
Diversity Falcon genome project on the 26th and 27th November. 
 

Litter drive: 
 
We are having an anti - litter drive in school this month.  This is due to the 
amount of litter being left in the cafeteria and on the school field at break 
times.  We are raising student awareness of the issue and asking them to help 
us find solutions.  Lots of effort has been put into improving the environment 
of the school and it is essential that we all respect it and look after it. 
 

New staff member: 
 
Please welcome Ms. Lamyaa , who is our new intern. 
 
Change of role for a teacher: 
 
Mr. Karim is now the English support teacher for Lower Secondary School and 
he will be helping students in Years 7 and 8 achieve at year level in 
English.  This will also help them in all their subjects taught through the 
medium of English.  
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With the upcoming school holiday, the thoughts of ensuring your child 
continues to strive academically may be present. Whilst classroom 
academics are vital to a child’s success, learning outside of the classroom 
also has invaluable skills your child can learn. Have a read below at some 
strategies to help your child develop outside of the classroom! 
 
The self: Encourage academic learning in a way that is more appealing to 
your child. This can include motivating them to read non-fiction books, 
watching educational movies and documentaries, or going on trips (such as 
to QNL, Katara, expos etc). Not only will this expand their knowledge, but 
also provides options for the family to spend quality time together. 
 
The home: A common method of learning is by retelling, where you recite 
what you have learnt to someone else. At school, we often refer to this as 
‘group learning’ or ‘study buddy’. You can incorporate this into the home by 
having your child support younger siblings with their work, or having them 
explain their knowledge to you. These techniques promote esteem and 
responsibility. 
 
The community: Volunteering is a great way for students to develop life 
skills. In Qatar we are fortunate to have a variety of opportunities to 
volunteer, including learning about animal welfare at animal shelters, 
caring for the environment by participating in the beach clean ups, or 
donating unused/unwanted items to those less fortunate. Children not only 
can expand their academic knowledge by doing these things, but will also 
gain gratitude.  
 
 

Counselor’s Corner 
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 الحياة في المرحلة الثانوية في المدرسة اإلنجليزية الحديثةاإلخبارية عن النشرة 
  

 :الحياة في المدرسة

 

 لقد كان شهر نوفمبر شهراً حافالً باألعمال 

 

نوفمبر في مركز قطر الوطني  15من طالبنا مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم يوم  22حيث حضر 

 .للمؤتمرات

 .نوفمبر في مؤسسة قطر 20وقام فريق المناظرة بحضور ورشة عمل بتنسيق مناظرات قطر يوم 

لقد استمتعنا بيوم النتائج المتوقعة على نطاق المدرسة، حيث قام الطالب بتصميم اللوحات وارتدوا زي 

 . يمثلهم كمتواصلون فّعالون

يوم السبت الموافق  (PHESMUN)وقام فريق األمم المتحدة برحلة إلى مدرسة بارك هاوس اإلنجليزية 

 .نوفمبر وحققوا نجاحاً كبيراً  25

 .نوفمبر 27و 26اشترك اثنان من طالبنا بمشروع علماء قطر في التنوع البيولوجي  يومي 

 

 :حملة النفايات

 

وذلك بسبب كمية النفايات الموجودة بالكافيتريا وبفناء . سنقوم هذا الشهر بعمل حملة مكافحة إلقاء النفايات

إننا نعمل على زيادة إدراك الطالب بهذا الشأن ونطلب منهم مساعدتنا في . المدرسة أثناء أوقات الراحة

وقد ُبذل العديد من الجهود لتحسين البيئة المدرسية ومن الضروري أن نقوم جميعاَ باحترامها . إيجاد الحلول

 .واالعتناء بها

 

 :موظف جديد

 

  .ُيرجى الترحيب بالسيدة لمياء، المعلمة االحتياطية الجديدة
 

:تغيير في منصب معلم  

 

أصبح السيد كريم مدرس دعم اللغة اإلنجليزية للمرحلة اإلعدادية وسيقوم بمساعدة طالب الصف السابع 

وسيساعدهم ذلك أيضاً في دراسة جميع المواد األخرى التي تكون دراستها . والثامن في اللغة اإلنجليزية

.باللغة اإلنجليزية المتوسطة  
 

لقادمةا الفعاليات األخبار   

 الدوحة - الحديثة نجليزيةاإل المدرسة

 شهر ديسمبر
 

:  ديسمبر 13األربعاء الموافق •

رحلة طالب الصف الثاني عشر 

 إلى جزيرة البانانا

 
:  ديسمبر 17يوم األحد الموافق •

رحلة طالب الصف الحادي 

 ميجابوليسعشر إلى 

 

:  ديسمبر 17يوم األحد الموافق •

توزيع تقارير الفصل الدراسي 

 األول

 
:  ديسمبر 18يوم االثنين الموافق •

 إجازة اليوم الوطني لدولة قطر

 
 21يوم الخميس الموافق •

آخر يوم في الفصل : ديسمبر

 الدراسي األول
 

:  يناير 3يوم األربعاء الموافق •

 بدء الفصل الدراسي الثاني
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 قسم اإلرشاد االجتماعي

 

 
بالرغم من . ابنتكم/البنكمالسعي األكاديمي مع اقتراب عطلة المدرسة القادمة، تأتي فكرة التأكيد على استمرار 

أهمية التعلم األكاديمي داخل الصفوف ليحقق األطفال نجاحهم، إال أن تعلمهم خارج الصفوف يمكن أن ُيكسب 

 . ابنتكم مهارات ال تقدر بثمن/ابنكم

ابنتكم خارج /ُيرجى االطالع على بعض االستراتيجيات التالية التي يمكن أن تساعدكم في تطوير ابنكم

 !الصفوف

 

بما في ذلك تشجيعهم على قراءة الكتب . ابنتكم/تشجيع التعلم األكاديمي بطريقة أكثر جاذبية البنكم: الذات

 وكتارازيارة مكتبة قطر الوطنية )الواقعية، ومشاهدة األفالم التعليمية والوثائقية، أو الذهاب إلى رحالت مثل 

وسيعمل هذا ليس فقط على زيادة معلوماتهم بل أيضاً على إمداد العائلة باختيارات (. والمعارض وغيرها

 .لقضاء وقتاً جيداً مع بعضهم البعض

 

وُيطلق عليها . إن الطريقة الشائعة للتعليم هي إعادة الرواية، حيث يمكنك قراءة ما تعلمته لشخص آخر: المنزل

ويمكنكم دمج هذه الطريقة في المنزل من خالل . «دراسة األصدقاء»أو « مجموعة التعلّم»في المدرسة 

ُتعزز هذه . ابنتكم ألخوتهم األصغر منهم في إنجاز عملهم، أو من خالل شرح معلوماتهم لكم/مساعدة ابنكم

 .الطرق من التقدير والمسؤولية

 

نحن محظوظون لوجود عدة فرص . إن التطوع وسيلة رائعة ليطور الطالب من مهاراتهم في الحياة: المجتمع

للتطوع بدولة قطر، بما في ذلك رعاية الحيوانات في مالجئ مخصصة للحيوانات، رعاية البيئة من خالل 

ومن . المشاركة  في تنظيف الشواطئ، أو التبرع باألشياء الغير مستعملة أو الغير مرغوب بها للمحتاجين

 .خالل القيام بهذه األشياء، ستزيد معلومات األطفال األكاديمية وأيضاً سينالون امتنان اآلخرين

 
 
 

 

 الدوحة - الحديثة االنجليزية المدرسة
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