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Upcoming Events 

March 
 

 7th March: Year 10 

Geography Field Trip to 

Festival City as part of 

their IGCSE course.  

 

 8th March: PISA exam 

for Year  9 and 10 

students. This is an 

international exam that 

measures the 

attainment of students 

from across the world. 

 

 14th March: Pi Day 

 

 21st March: World 

Poetry  Day 

 

 29th March: Last day of 

term 2. Reports issued 

on the parent portal. 

ESLR Day – Effective 

Communicator 

 

 30th March – 7th April: 

Spring Break. Happy 

holidays! 
 
 

February was a very busy month with many successful events and trips.   

EXAMS 

Mock exam results for Years 11 and 12 allowed us the opportunity to reflect and then 

develop intervention plans for students.  These plans include individual targeted help, 

after school and Saturday sessions.  There are 6 school weeks until study leave for 

students.  At this time students are only expected to come to school to take their 

exams.  However, subject teachers will be available on a schedule (to be shared) for 

extra help during this time.  Students are encouraged to take advantage of all this 

extra help that is being offered by their teachers. 
 

Getting to class on time 

It is essential that students get to class on time if they are going  to make full use of 

learning opportunities.  At present many students in Years 7 - 9 are not getting to 

class on time as they are returning to their lockers at the end of each lesson.  They 

are then using this as an opportunity to chat with friends rather than getting to class 

on time.  Students should go to the lockers four times during the day - once before 

registration when they can collect their books for the first three lessons; once at first 

break when they collect their books for the next two lessons and once at second 

break when they collect their books for the last two lessons and then at then end of 

the day.  Failure to follow these instructions may result in the lockers being taken from 

the cafeteria and students having to carry their bags around with them all day. We 

would like your support to emphasis the school rules around locker use. 
 

LITTER 

Litter has been a big concern.  Last week the use of the cafeteria was closed for a 

day due to the condition in which it was left by students.   Students must clear up after 

themselves and put litter in the bins provided.  They are not to leave empty food 

wrappers on the floor or on tables.  To help them, 24 new litter bins have been placed 

around the campus.  It is now their responsibility to use them. Thank you for your 

support in emphasizing this at home. 
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الثانويةالمرحلة في النشرة اإلخبارية  عن شهر مارس  
 

 .شهراً مليئاً بالرحالت والفعاليات الناجحةكان شهر فبراير 

 

 االختبارات

 
فرصة لتقييم ووضع لطالب الصفين الحادي عشر والثاني عشر  االختبارات التجريبية نتائج أتاحت لنا 

بعد الدوام المدرسي وأيام طالب مخصص لكل تقديم دعم هذه الخطط وتتضمن . خطط تدخل لتقوية الطالب

المتوقع حضور ومن الدراسية للطالب، اإلجازة ما زال هناك ست أسابيع من الدراسة قبل بدء . السبت

المواد في جدول  معلمواوبناًء على ذلك، سيتواجد . الطالب إلى المدرسة خالل هذه الفترة ألخذ اختباراتهم

على الطالب ُنشجع . الست أسابيعفترة بغرض تقديم دعم إضافي خالل ( سيتم مشاركته مع الطالب)محدد 

 .من ِقبَّل ُمَعلِميهمالُمَقدم إليهم من هذا الدعم اإلضافي االستفادة 

 

 المحددالوصول إلى الصف في الوقت 

 
التعليم من فرص المحدد أمراً ضرورياً  لتحقيقهم االستفادة الكاملة كل حصة في الوقت إن حضور الطالب 

في الوصول إلى الصف بسبب حتى الصف التاسع السابع الصف من طالب يتأخر العديد . المتاحة لهم

كفرصة للتحدث مع زمالئهم بدالً من ذلك الوقت ويستغلون حصة، لى خزائنهم عند نهاية كل إذهابهم 

المرة األولى  –الذهاب إلي الخزائن أربع مرات أثناء اليوم يمكن للطالب . المحددالصف في الوقت دخولهم 

والمرة الثانية أثناء األولى، قبل موعد تسجيل الحضور ألخذ الكتب التي يحتاجونها خالل الحصص الثالث 

أثناء الفرصة الثانية حيث والمرة الثالثة الفرصة األولى حيث ُيمكنهم أخذ الكتب الخاصة بالحصتين التاليتين 

اتباع تلك إن عدم . ثم مرة أخيرة في نهاية اليومآخر حصتين، يمكنهم أخذ الكتب التي سيحتاجونها خالل 

التعليمات قد ينتج عنه إزالة الخزائن الموجودة بمبنى الكافتيريا مما سيضطر الطالب إلى حمل حقائبهم 

معنا في التأكيد على قوانين المدرسة الخاصة باستخدام نتطلع لتعاونكم . المدرسية معهم طوال اليوم الدراسي

 .الخزائن المدرسية

 

 النفايات

 
منع الطالب من استخدام مبنى الكافتيريا لمدة لقد تم . غاية األهميةموضوعاً في أصبح موضوع النفايات 

يجب على الطالب . الكافتيريايوم خالل األسبوع الماضي وذلك بسبب الحالة التي ترك عليها الطالب مبنى 

عليهم كما يجب . وجباتهم الغذائيةبعد االنتهاء من الصناديق المتوفرة التخلص من النفايات وإلقائها في 

لمساعدتهم في القيام . على الطاوالت أو إلقائها على األرضالطعام االمتناع عن ترك األوراق أو أطباق 

المدرسي، وأصبحت مسؤولية أنحاء الحرم صندوق جديد للنفايات في  24قامت المدرسة بتوفير ، بذلك

 .بالمنزلقوانين المدرسة دعمكم في التأكيد على نشكركم على حسن . الطالب اآلن استخدام هذه الصناديق
 

  القادمة الفعاليات

 الدوحة - الحديثة نجليزيةاإل المدرسة

 شهر مارس

رحلة ميدانية لطالب الصف : مارس  7

العاشر الذين يدرسون مادة الجغرافيا إلى 

مول فستيفال سيتي كجزء من برنامج ال 

IGCSE الخاص بهم . 

 

الصفين لطالب اختبار بيزا : مارس 8

وهو اختبار دولي يقيس . والعاشرالتاسع 

 . تحصيل الطالب  حول العالم

 

 Piيوم : مارس 14 

 

 اليوم العالمي للِشعر: مارس 21

 

.  نهاية الفصل الدراسي الثاني :مارس 29

الثاني عبر الفصل الدراسي إصدار تقارير 

.  األمورالخاصة بأولياء البوابة االلكترونية 

 –يوم النتائج المتوقعة على نطاق المدرسة 

 متواصلون فعالون

.  عطلة الربيع: أبريل 7مارس حتى  30 

 ! نتمنى لكم قضاء عطلة سعيدة
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