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Important Dates 

January 
 

 10th January: Parent - 
teacher conferences  
 

 14th January: Study 
leave for Years 11 and 
12 starts 
 

 16th January – 25th  
January:  Mock AS and 
IGCSE exams for Years 
11 and 12 
 

 24th January: Year 9 
Parent Evening - IGCSE 
options 
 

 26th January - 3rd  
February 
(inclusive):  Mid-year 
vacation 

Life @ Secondary January Newsletter 
 
Welcome back from the December break.  I hope that you all had a wonderful 
time with your families.   
 
Welcome 
To Mr. Mahmoud, who has joined the Arabic department.  We wish him every 
success. 
 
Reminders 
As we start a new term, I would like to remind you about the following: 
 
Lates - it is essential that students arrive to school on  time in the 
morning.  Persistent lateness to school will have a negative effect on your 
child’s learning and shows disrespect for the school.  Your child should arrive 
in school before 7:05am and make sure that he or she goes to advisory class 
to get registered.   
 
Early leave - please note the procedure outlined on Page 22 of the Parent and 
Student Handbook.  If you know that your child has an appointment 
scheduled that means he or she has to leave school early, you must inform us 
by phone before 10:00am on the day of the appointment.  Please make every 
effort to arrange for medical appointments outside of school hours. 
 
Parent - teacher conferences will be held on the 10th of January. Please note 
that this is to discuss the first term report and is scheduled to last 5 minutes 
with each teacher. If you need more time, please make another appointment 
to see the teacher. 
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Year 11 and 12 Mock Exams: 
 
We will begin our mock exams next week. Please ensure that your child 
is well rested and arrives to school on time for their exam. For more tips 
to help your child prepare for their exams, please view the following 
documents.  
 
 
IGCSE 

As 
 
 
Best wishes,  
Ms. Kamilah 
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 2018يناير 

 النشرة اإلخبارية لشهر يناير عن الحياة في المرحلة الثانوية

 

 .  نرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتاً رائعاً مع أُسركم. مرحباً بعودتكم بعد العطلة الشتوية

 

 نرحب

 

 .نتمنى له كل التوفيق. بالسيد محمود الذي انضم إلى قسم اللغة العربية

 

 :تذكير

 

 :مع بداية فصل دراسي جديد، نود تذكير حضرتكم بالنقاط التالية

 

  سينتج  . من الضروري أن يصل الطالب إلى المدرسة في الوقت المحدد صباحاً  -التأخير

ابنتكم كما يعكس عدم /عن االستمرار في التأخير تأثير سلبي على المستوى األكاديمي البنكم

 7:05ابنتكم الوصول إلى المدرسة قبل الساعة /يجب على ابنكم. احترام لقوانين المدرسة

 .صباحاً والتوجه إلى الصف لتسجيل الحضور

 

  بع المنصوص عليه في  –المغادرة قبل انتهاء الدوام ُيرجى االطالع على اإلجراء المتَّ

إذا كان لديكم علم مسبق بموعد محدد يتطلب . بكتيب الطالب وأولياء األمور 23صفحة رقم 

ابنتكم المدرسة قبل انتهاء الدوام، يجب إعالم إدارة المدرسة هاتفياً بالموعد في /مغادرة ابنكم

ُيرجى من حضرتكم ترتيب المواعيد الطبية ألبنائكم . صباحاً  10:00نفس اليوم قبل الساعة 

 .خارج أوقات الدوام المدرسي إذا أمكن

 

  ُيرجى العلم . يناير 10سُيعقد اجتماع أولياء األمور مع المدرسين يوم األربعاء الموافق

بأن هذا االجتماع خاص بمناقشة نتائج تقرير الفصل الدراسي األول ومدة االجتماع مع كل 

في حالة رغبتم في وقت أطول، ُيرجى تحديد موعد مع الُمعلِم . ُمعلِم هي خمس دقائق فقط

 .في وقت الحق

 
 

لقادمةا الفعاليات األخبار   

 الدوحة - الحديثة نجليزيةاإل المدرسة

 شهر يناير

10 اجتماع أولياء : يناير

  األمور مع المدرسين 

 

14 بدء اإلجازة الدراسية : يناير

لطالب الصف الحادي عشر 

 والثاني عشر

 

16- 25 االختبارات : يناير

التجريبية الخاصة بالمستوى 

واختبارات ال   ASالمتقدم 

IGCSE   لطالب الصف الحادي

 عشر والثاني عشر

 

24 أمسية أولياء أمور : يناير

الصف التاسع الخاصة 

 IGCSEباختيارات ال 

 

26 إجازة : فبراير 3 -يناير

 منتصف العام الدراسي
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 الدوحة - الحديثة نجليزيةاإل المدرسة
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 قسم اإلرشاد االجتماعي

 وطالب الصف الثاني عشرعشر االختبارات التجريبية الخاصة بطالب الصف الحادي 

 

ابنتكم /يرجى الحرص على حصول ابنكم. في األسبوع القادمبدأ االختبارات التجريبية ت

إلى المدرسة في الموعد المحدد ها /حضورهعلى القسط الكافي من الراحة وعلى 

لفي ابنتكم /يمكنكم الحصول على المزيد من اإلرشادات لمساعدة ابنكم. لالختبار

 :الختباراتهم من خالل االطالع على الروابط التاليةاالستعداد 

 

 IGCSEاختبارات ال
 ASاختبارات 

 
 مع خالص تحياتي،

 السيدة كاميال
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