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Upcoming Events

February
 11th February: Mock reports 

issued to parents of Years 11 
and 12

 12th February: Mock reports 
parent - teacher conferences 

 12th February: Top iSAMS
Winners trip to Tennis & 
Squash Complex

 14th February: Year 12 trip to 
Adventure room

 15th February: Staff vs. 
Students football match

 17th February: Senior’s 
barbeque 

 18th February: Year 11 visit to 
Megapolis

 22nd February: Mid-term 
reports issued on the parent 
portal 

 22nd February: Science Fair

 22nd February: ESLR Day –
Critical Thinker

 26th February: Year 7 and 8 
Sports day

 27th February: Year 9 and 10 
Sports day

 28th February: Year 11 and 12 
Sports Day

We are now half way through the school year and this is a good time to reflect 
on how things are going. There is still time to improve in both behaviour and 
academics, it is not the time to be complacent.

Students in Years 11 and 12 have just completed their mock exams and are 
embarking on the last leg of the journey before their final exams 
start. Teachers will be meeting to identify how students can best be 
supported and interventions will be put into place if needed. If you are a 
parent of a student who is taking external exams this year please give them 
your full support.

Students in Years 7 - 10 will soon be receiving their mid-term reports for 
term 2. It is a good time for them to reflect about the progress that they are 
making. Those who are doing well can allow themselves a moment to 
congratulate themselves and then refocus on their efforts. Those students 
who are not doing so well and may be in danger of failing the year need to 
reflect seriously on how they can turn things around. Does something in their 
approach need to change? Do they need to take advantage of the academic 
after school activities that are offered? Does time need to be used more 
effectively? Whatever the case your child will need your support at home.

Our teachers will be spending time reflecting on how well their classes are 
going. Has everything been covered properly? Have students understood? Is 
there something that needs to be revisited? They will make adjustments as 
necessary.

I wish everyone a successful second half of the academic year.

Secondary Principal
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2018فبراير 

ر عن الحياة في المرحلة الثانويةفبرايالنشرة اإلخبارية لشهر 

مازال . ورنحن اآلن في منتصف العام الدراسي وهذا الوقت المالئم لتقييم كيفية سير األم

مناسب للرضا هناك وقت كاف ٍ للتقدم على الصعيدين السلوكي واألكاديمي، إنه ليس الوقت ال

.  عن النفس والتهاون

ؤخراً وهم قام طالب الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر بأداء االختبارات التجريبية م

يقوم س. اآلن في بداية المرحلة األخيرة من السنة الدراسية قبل بدء اختبارات نهاية العام

كاديمية أيجيات الُمعَِلمون باجتماعات لتحديد الطريقة الُمثلى لدعم الطالب وتطبيق استرات

ى من الطالبة اختبارات خارجية هذا العام يُرج/في حالة أخذ الطالب . للتدخل إذا لزم األمر

.لها/أولياء األمور توفير الدعم الكامل له 

اسي الثاني سيتسلم طالب الصف السابع إلى الصف العاشر تقارير منتصف الفصل الدر

 ً لذين حققوا هؤالء ا. إن هذا الوقت هو الوقت المناسب لهم لتقييم التقدم الذي يحققونه. قريبا

ا عن الطالب أم. أداًء أكاديمياً جيداً عليهم أن يهنئوا أنفسهم ويقوموا بالحفاظ على مجهوداتهم

فكير بجدية في الذين لم يؤدوا بشكل جيد وهناك احتمالية الستبقائهم في نفس السنة عليهم الت

ليهم هل يجب عليهم تغيير طريقة مذاكرتهم؟ هل يجب ع. كيفية تغيير األمور لألفضل

ن وقتهم حضور نشاطات ما بعد الدوام الدراسي التي توفرها المدرسة؟ هل عليهم االستفادة م

.لدعمكم بالمنزابنتكم إلى /يحتاج ابنكمبشكل أكثر فاعلية؟ مهما كانت األسباب، 

م تغطية  جميع هل ت. سيقوم ُمعَِلمونا بتقييم مدى جودة سير العملية التعليمية بصفوفهم

وم الجوانب بشكل جيد؟ هل فهم الطالب ما يتلقونه؟ هل هناك جانب ما يجب إعادته؟ سيق

.  الُمعَِلمون بإجراء التعديالت المناسبة إذا لزم األمر

.متوجاً بالنجاح للجميعأتمنى أن يكون النصف الثاني من العام األكاديمي 

مدير المرحلة الثانوية

القادمةالفعاليات

الدوحة-الحديثةنجليزيةاإلالمدرسة

فبرايرشهر
11إصدار تقارير االختبارات: فبراير

التجريبية ألولياء أمور طالب الصف 

الحادي عشر والصف الثاني عشر

12اء المعلمين مع أولياجتماع : فبراير

عشر طالب الصف الحادي -األمور

والصف الثاني عشر

12رحلة إلى مجمع خليفة : فبراير

للطالب واالسكواشالدولي للتنس 

ت الفائزين بأعلى عالمات من السلوكيا

يجابيةاال

14رحلة طالب الصف الثاني: فبراير

عشر إلى غرفة الهروب

15مباراة كرة القدم بين : فبراير

الموظفين  والطالب 

17حفلة شواء لطالب الصف: فبراير

الثاني عشر

18الصف الحادي رحلة طالب : فبراير

إلى ميجا بوليس عشر 

22إصدار تقارير منتصف : فبراير

الفصل الدراسي الثاني على البوابة 

اإللكترونية الخاصة بأولياء األمور

22معرض العلوم: فبراير

22لى يوم النتائج المتوقعة ع: فبراير

ُمفكرون نقديون–نطاق المدرسة 

26اليوم الرياضي لطالب : فبراير

والصف الثامنالسابع الصف 

27اليوم الرياضي لطالب : فبراير

الصف العاشرالتاسع و الصف 

28اليوم الرياضي لطالب : فبراير

والصف الثاني الحادي عشر الصف 

عشر 
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