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Upcoming Events

Events for September

 16th September: Last day 

to register for Cambridge 

rewrites

 17th September: Year 12 

Parents Evening with Ms. 

Kamilah

 18th September: Year 10 

English placement tests

 19th September: 

Curriculum Evening

 1st October: Cambridge 

rewrite exams 

commences

 14 to 18 October: Digital 

citizenship week

 16 October: Dictionary 

day

Communication

Please sign up for the parent 

portal if you have not already 

done so. Contact our 

secretaries should you require 

assistance. 

Welcome Back

I would like to welcome new and returning students to the Secondary 

division. I hope that everyone had an enjoyable, relaxing holiday and that 

all students are ready for the new academic year.

We have had a smooth and positive start to the school year, which I hope 

will lead to a year of growth and progression for all.

Developments in Secondary

Over the summer holiday there have been many changes in Blocks A, B 

and C. 

The whole secondary has been given a facelift, with doors coloured

according to department, each door labeled appropriately, department 

names on the corridors and decorative yet educational banners on all 

staircases.

We have created more working spaces, with each department now 

having an office for collaborative planning.  The library has been 

partitioned to create a multimedia studies centre for our Year 7- 9 

students. 

In order to comply with health and safety regulations, the chemical 

storage facility for the science department was upgraded and moved to a 

safer area. In addition, the department received several state-of-the-art 

interactive displays, which advances our plan to introduce digital 

textbooks. 

We have re-introduced swimming as part of the physical education 

curriculum, which increases the diversity of the sports on offer. 

Furthermore, the sports hall was divided into two to create additional 

activity areas.  Nets were also erected behind Blocks A, B and C to 

ensure the safety of the students using those areas.

As you know, we have introduced a new uniform, but this year is one of 

transition, as either the old or the new uniform can be worn. Like 

everything new, it is something to get used to, but I trust that all students 

will take pride in their appearance. 

Secondary Principal
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2018سبتمبر 

مرحباً بعودتكم

قضيتم قد نوا تكوأن نتمنى . إلى المرحلة الثانويةنود الترحيب بعودة طالبنا وبالطالب الجدد 

.دلبدء العام األكاديمي الجديممتعة وهادئة وأن يكون جميع الطالب على استعداد عطلة 

ام متوج عإلى وإيجابية، ونأمل أن تقودنا هذه البداية بداية سلسة كانت بداية العام الدراسي 

.للجميعبالنمو والتطور 

الثانويةالتطورات في المرحلة 

تم ترميم مباني . عطلة الصيفخالل C، وA ،Bقمنا بالعديد من التغييرات في المباني 

المات عوضعت حيث تم تلوين األبواب حسب القسم، وأيضاً المرحلة الثانوية بأكملها، 

.  الدرجعلى ة وتعليميتزيينيةأسماء األقسام في الممرات والفتات لتصنيفها، وقمنا بوضع 

تم . اعيقسم لدعم العمل الجمخاص لكل وحددنا مكتب للعمل بتخصيص مساحات أكبر قمنا 

السابع حتى الوسائط المتعددة لطالب الصفوفدراسات مركز بهدف تخصيص تقسيم المكتبة 

.التاسع

هدف ؛ وذلك بآمنتحديث مخزن المواد الكيميائية الخاص بقسم العلوم ونقله إلى مكان تم 

لقسم العلوم ة من الفتات فنية تفاعليكما تم تسليم العديد . بقواعد الصحة والسالمةااللتزام 

.كتب دراسية رقميةتشير إلى خطتنا في تقديم والتي 

طة ساهم في تنوع األنشضمن منهج التربية البدنية مما تم إعادة إدراج دروس السباحة 

هدف توفير بكما تم تقسيم الصالة الرياضية إلى قسمين . الرياضية التي ُتقدمها المدرسة

خلف وضع ِشباكإضافة إلى . مساحات إضافية لممارسة النشاطات الرياضية المختلفة

.  األماكنثناء استخدامهم لتلك للحفاظ على سالمة الطالب أC، و A ،Bالمباني 

سنة السنة الحالية هيبعرض الزي المدرسي الجديد للبيع، وحيث أن قمنا تعلمون، كما 

ند وجود كما هو الحال ع. أو الجديدارتداء الزي المدرسي القديم لطالب افإنه بإمكان انتقالية، 

ديد، إال الجالمدرسي على الزي األمر بعض الوقت ليعتاد الطالب أي شيء جديد، سيتطلب 

.أننا على يقين بفخر طالبنا بمظهرهم

مدير المرحلة الثانوية

الثانويةالحياة في المرحلة عن اإلخباريةشهر سبتمبرنشرة القادمةالفعاليات

الدوحة-الحديثةاالنجليزيةالمدرسة

سبتمبرشهر
في ل اليوم األخير للتسجي: سبتمبر16•

اختبارات كامبريدجإعادة 

أولياء أمور طالباجتماع : سبتمبر17•

السيدة كاميالمع الصف الثاني عشر 

ى اختبار تحديد المستو: سبتمبر18•

ف في مادة اللغة اإلنجليزية لطالب الص

العاشر

المنهجأمسية عن : سبتمبر19•

بدء إعادة اختبارات : أكتوبر1•

كامبريدج

أسبوع المواطنة : أكتوبر14-18•

الرقمية 

القاموسيوم : أكتوبر16•

للتواصل

ابة البومن حضرتكم التسجيل في يرجى 

حال األمور فياإللكترونية الخاصة بأولياء 

التواصل مع يرجى . عدم قيامكم بذلك

أي سكرتيرات المدرسة، في حال لديكم 

.حول طريقة التسجيل استفسارات 
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