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3rd Grade Musical

Newsletter

On April 30th, 2014, all the 3rd Grade students performed
a musical “Of Mice and Mozart” in front of students as
well as their parents. They demonstrated through singing,
acting and narrating all that they have learned about the
life of the world famous composer Wolfgang Amadeus
Mozart. All students dressed up either as Mice characters
who told about important events in Mozart’s life, or else
they dressed as real-life people from that era in Austrian
history (more than 200 years ago). All had a fun time as
the audience enjoyed listening to many famous melodies
that Mozart composed and were sung by the students.
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للصف الثالث
الموسيقي
النشاط
ّ
ّ

موسيقياً أمام زمالئهم وأولياء أمورهم
عرضا
ً الصف الثالث
قدم طلاّ ب
ّ
ّ
ّ
 قام الطلاّ ب.٢٠١٤ ، إبريل٣٠ يحمل عنوان ”الفئران وموزارت“ بتاريخ
 والرواية لينقلوا إلى الجمهور، والتمثيل،باستعراض شمل الغناء
ماعرفوه عن سيرة حياة الموسيقي المشهور ”وولفغانغ أماندوس
شخصية الفئران
 ارتدى قسم من الطلاّ ب مالبس تظهر.“موزارت
َّ
 بينما ارتدى القسم الثاني،أهم األحداث في حياة موزارت
وتحدثوا عن
ّ
ّ
الزمنية في تاريخ النمسا
الفترة
تعكس
ولكنها
ة
عادي
مالبس
منهم
َّ
َّ
 استمتع الجميع بهذا.تمتد إلى ما يزيد عن مئتي عام إلى الوراء
والتي
ّ
موسيقية مشهورة ألّ فها موزارت
 واستمعوا إلى مقاطع،االستعراض
َّ
.وغنّ اها طلاّ بنا
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Anywhere, Any Time, Any Book

Qatar Academy Al Khor students celebrated reading both
in and out of school with a two week reading promotion
titled “AnyWHERE, Any TIME, Any BOOK.” Students
engaged in various activities celebrating the joy of reading.
The book fair opened its doors to students, parents, and
the community, including visitors from three other local
schools. During Drop Everything And Read, students
stopped whatever they were doing to read for 10 minutes
a day. Teachers volunteered to be Mystery Readers in all
grade levels; students had to guess the identity of the
reader based on clues. Third grade students participated
in the Guinness World Record Attempt for the Largest
Reading Lesson. Qatar beat the previous record holder
with 1,390 students. QAK students celebrated World
Book Day by reading the same book in all grades: Wild
About Books by Judy Sierra. The Reading Celebration
concluded with several student competitions including a
reading Bingo game and the Battle of the Books.

A Walk Through Time
Grade 7 students have been
learning
about
Ancient
Civilizations in English class.
They studied various ancient
civilizations from around the
world and reflected on how these
civilizations have shaped our
current society.
The students
were given the task of designing
a monument to reflect the society
in Qatar today that people would
visit for years to come. They were
asked to draw upon monuments
of the past to influence their
design. Students built creative monuments and acted
as tour guides to present their work to QAK faculty and
administration. Grade 7 students worked hard to prepare
informative presentations that were enjoyed by all visiting
‘tourists’.
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أي كتاب
ّ ،أي زمان
ّ ،أي مكان
ّ

أكاديمية قطر الخور داخل المدرسة وخارجها بأسبوع
احتفل طلاّ ب
َّ
 انشغل.“أي كتاب
:المطالعة الذي حمل عنوان
ّ ،أي زمان
ّ ،”أي مكان
ّ
.الطلاّ ب بعدد من النشاطات واحتفلوا بما تمنحه المطالعة من متعة
والزوار
، وأولياء األمور،أما معرض الكتاب فقد فتح المجال أمام الطلاّ ب
ّ
 خالل نشاط ”اترك كل شيء واقرأ“ ترك.من ثالث مدارس مجاورة
.كل يوم
ِّ لمدة عشر دقائق في
وتفرغوا للقراءة
الطلاّ ب كل ما بأيديهم
ّ
ّ
 وذلك في جميع،المدرسين للقيام بدور القارئ الغامض
تبرع بعض
ّ
ّ
شخصية القارئ من خالل بعض
التعرف على
 كان على الطلاّ ب.المراحل
َّ
ّ
سجل غينيس العالمي
ّ
الصف الثالث في
 اشترك طلاّ ب.المواصفات
ّ
.القياسية في محاولة لتحقيق سبق في أطول درس قراءة
لألرقام
َّ
القياسي السابق والذي حققه عدد من
الرقم
على
قطر
قت
تفو
ّ
ّ
أكاديمية قطر الخور بيوم
 احتفل طلاّ ب.طالبا
١٣٩٠ الطلاّ ب بلغ عددهم
َّ
ً
 ”جموح نحو.الكتاب العالمي بقراءة نفس الكتاب في جميع المراحل
 اختتم االحتفال بمسابقات ومن ضمنها.الكتب“ من تأليف جودي سييرا
.مسابقة “بنغو“ ومعركة الكتب

رحلة عبر الزمن
الصف السابع عن
يدرس طلاّ ب
ّ
صف اللّ غة
في
القديمة
الحضارات
ّ
 اطلعوا على الحضارات.اإلنكليزية
َّ
المختلفة في جميع أنحاء العالم وراجعوا
مدى تأثيرها على تشكّ ل المجتمعات
 أعطي الطلاّ ب.في العصر الحديث
تذكاري يمثّ ل
فرصة تشكيل نصب
ّ
،المجتمع القطري في العصر الحالي
معلما يزوره الناس في
ويمكن أن يكون
ً
 ُطلب من الطلاّ ب االطالع.المستقبل
التذكارية من العصور
على النصب
ّ
القديمة ألخذ األفكار والتي يمكن أن
عددا
 أنجز الطلاّ ب.تؤثّ ر على تصاميمهم
ً
تدل على حسن إبداعهم
ّ من التصاميم
والتعليمية في المدرسة
ة
اإلداري
الهيئة
من
ألعضاء
و شرحوا عملهم
َّ
َّ
الصف السابع على إعداد
 عمل طلاّ ب.وكأنّ هم مرشدين سياحيين
ّ
.صفهم
ّ ”السياح“ الذين زاروا
كل
ّ تقديم مفيد استمتع فيه
ّ
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الروضة األولى

درس تالميذ الروضة األولى خالل الفصل الثاني عن الجوار ،والمهن،
ووسائل المواصالت .ومن أجل حسن استيعاب هذه المفاهيم قمنا
المحلي الواقع عند كورنيش
ميدانية ممتعة لزيارة سوق السمك
برحالت
ّ
َّ
البحر في مدينة الخور .وفي طريقنا إلى السوق تبادلنا أطراف الحديث
حول األشياء التي كنّ ا نشاهدها في الجوار ،كما إننا حرصنا على مالحظة
وسائط النقل المختلفة التي مرت بنا .أما في سوق السمك فقد حملنا
البحرية ،وشاهدنا قوارب صيد ضخمة
بأيدينا أنواع مختلفة من الكائنات
َّ
كل المعالم التي تحيط بنا.
نحب َّ
الحجم .نحن
ُّ

الروضة الثانية

الطبيعية
اختبر تالميذ الروضة الثانية في الفصل الثالث المظاهر
َّ
المحيطة بهم .اطلع األطفال على أجزاء الشجرة والزهرة ،وتعرفوا
حاجاتهما للنمو وطريقة العناية فيهما .كذلك األمر ،قام تالميذ الروضة
الثانية بغرس البذور ،وترديد أغنيات حول هذا الموضوع شاركوا فيها
زمالؤهم خالل االجتماع الصباحي.

3

KG1

KG1 were learning about our Neighborhood, Jobs
People Do and Transportation in Trimester 2. To explore
these themes we went on an educational, yet fun,
field trip to visit our local Fish Market and the Al Khor
Corniche! On the way, we discussed things we could
see in our neighborhood. We also kept a look out for
different types of transport. At the Fish Market we held
different types of sea creatures, and saw big fishing
!boats. We love our neighborhood

KG 2

In Trimester 3, KG2 learned all about the natural world
around them. KG2 students learned the parts of a tree,
the parts of a flower, what they need to grow and how to
take care of them.
They also planted seeds and sang the songs they learned
in assembly.
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االبتدائية
المعرض العلمي في المدرسة
َّ

Elementary Science Fair

السنوي وكانوا
االبتدائية واشتركوا بمعرض العلوم
أخذ طلاّ ب المرحلة
ّ
َّ
تم
بذلك
السباقين ألنه كان بمثابة خبرتهم األولى في هذا المجال َّ .
ّ
فحص المشاريع والحكم عليها يوم الخميس  ١٧إبريل ،بينما جرى عرضها
الصف الثالث بالترحيب
والزوار يوم األحد  ٢٠إبريل .قام طلاّ ب
لألهل
ِّ
ّ
تتحدث عن طريقة البحث
فني رددوا فيه أغنية
بزوار المعرض بأداء عرض
ّ
ّ
ّ
رائعا وهم يرتدون رداء المختبر األبيض .عكست
العلمي فجاء أداؤهم
ً
المشاريع حرص الطلاّ ب لتقديم أعمالهم ورغبتهم في البحث والكشف
عن المجهول.

The students who took the initiative to participate in the
Elementary Science Fair were pioneers for it was a new
experience for them. The judging of the projects took
place on the April 17th, 2014. On Sunday April 20, the
Science Fair was open to receive families and friends.
The grade 3 students welcomed the guests by dancing
and singing the “The Scientific Method” song in their
lab gowns. The projects reflected their love to perform,
investigate and discover the unknown.

فاز بالمراتب األولى الطلاّ ب الواردة أسماؤهم:

The first 3 winners from each grade level were as follows:

الصف الثالث
ّ

Grade 3

المرتبة األولى إبراهيم الخطيب (٣ج)

)1st Ibrahim Khatib (3C

المرتبة الثانية :كيرولوس وائل (٣ب)

)2 Kerolous Wael (3B

المرتبة الثالثة :حمد ناصر (٣ب)

الصف الرابع
ّ
المرتبة األولى :مجد ظاهر( ٤ب)
المرتبة الثانية :ديمة المهندي (٤د)

nd

)3 Hamad Nasser (3B
rd

Grade 4
)1st Majd Thaher (4B
)2nd Deema Al Muhannadi (4D
)3rd Fahad Essa (4A

المرتبة الثالثة :فهد عيسى (٤أ)

Grade 5
الصف الخامس
ّ
ثريا حسن (٥ب)
المرتبة األولىّ :
المرتبة الثانية :صالحة خالد (٥ب)

)1st Soraya Hassan (5B
)2nd Salha Khalid (5B
)3 Hadeel Aesawi (5B
rd

المرتبة الثالثة هديل العيساوي (٥ب)
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Elementary PE
The elementary Physical
Education department just
completed two large units
in their curriculum; Athletics
and Gymnastics.
The students enjoyed and
learned about various track
and field events in their
Athletics unit - including
50m Sprint, Long Jump,
and Javelin. They also
practiced a number of
skills in their Gymnastics
unit. Upper elementary
grades focused on creating
gymnastics routines using the
fundamental skills that have
been taught in the lower elementary grades. The lower
grades were learning fundamental skills that include
various travels, rolls, inversions, jumps and balances.
These two units give students life-long skills, which they
are able to use across various games and activities. The
PE Department wishes you an excellent summer holiday.

Middle School Morning Assembly
Students in grades 7 and 8 were
studying a unit about comedy
in the Arabic literature. The
new unit of study was about the
“Seriousness and Sociability”.
This type of literature addresses
social and humanitarians issues
with a sense of humor. Students
planned a debate between
the colloquial and the classical
language. This debate was
carried in a court of law setting.
The theme was: ”A Court“.
The students presented their
sketch on Monday, May 12 during the morning assembly. The
sketch lasted for 15 minutes and all students were following
up closely on the debate between the Prosecutor and the
Defense. Each lawyer was trying to prove his point. Students
were dressed up in Lawyers and Judges outfits. All audience
cheered up and a loud applause was heard when the Judge
announced the verdict in favor of the classical language
because it reflects the true identity of us as Arabs. Classical
language plays a very important role in maintaining our culture
and heritage. The judge pronounced the classical language
innocent from all charges and held the other party responsible
for safekeeping the language and to protect it against all
current challenge.
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االبتدائية
البدنية في المدرسة
التربية
َّ
َّ
البدنية في
التربية
أكملت دائرة
َّ
َّ
االبتدائية تدريس وحدة
المدرسة
َّ
 استمتع الطلاّ ب.الرياضة والجمباز
بالدراسة عن مجموعة من ألعاب
القوى والتي تضمنت العدو السريع
، والوثب الطويل،مترا
٥٠ لمسافة
ً
 فقد، كذلك األمر.ورمي الرمح
اكتسبوا عدة مهارات من خالل
 أما في.دراستهم لوحدة الجمباز
االبتدائية العليا فقد عمد
المرحلة
َّ
الطلاّ ب إلى التركيز على اتباع اسلوب
في الجمباز مستعينين بالمبادئ
األساس في الجمباز والتي اختبروها
 تعلّ م الطلاّ ب.في المرحلة السابقة
االبتدائية األولى
في المرحلة
َّ
،مهارات رئيسة تتعلّ ق بالمشي
 لقد اكتسب الطلاّ ب من خالل. والقفز والتوازن، والتقلّ ب،والتدحرج
 وسوف يطبقونها،دراستهم للوحدتين خبرات لن ينسوها مدى العمر
البدنية
 تتمنى لكم دائرة التربية.أثناء أدائهم لنشاطات ومباريات أخرى
َّ
.صيفية ممتعة
عطلة
َّ

االبتدائية
البدنية في المدرسة
التربية
َّ
َّ
الجد
في ضوء دراستهم لوحدة “ بين
ِّ
والمؤانسةِ ” التي تتناول لمحات من
العربي الذي يعرض
أدب الفكاهة
ّ
اجتماعية
في بعض جوانبه لقضايا
ّ
،حيوية في قالب مرح
وإنسانية
ّ
ّ
الصفين السابع والثامن
ّ
قام طلاّ ب
بإعداد وتقديم مناظرة بين الفصحى
مسرحية
والعامية على شكل محاكمة
ّ
ّ
.”قصيرة بعنوان “محكمة
المسرحية
الصفين
ّ
قدم طلاّ ب
ّ
ّ وقد  
 مايو12 صباح اإلثنين الموافق فيه
األسبوعي
الصباحي
ضمن االجتماع
ّ
ّ
 ولربع ساعة تابع طلاّ ب.المعتاد
الصفين وهم
ّ
األكاديمية زمالءهم في
المتوسطة في
المدرسة
ّ
ّ
 مرتدين مالبس القضاة،يعقدون بجرأة وإقناع المحاكمة الظريفة
 واستمعوا بحماسة إلى مضبطة االتّ هام ومناظرات الشهود.والمحامين
الحار ّإبان إعالن القاضي
 وتعالت هتافاتهم وتصفيقهم.ودفاع المحامين
ّ
عربي وحافظة ثقافته
كل
ّ النهائي لصالح الفصحى باعتبارها ُه ّو ّية
حكمه
ّ
ّ
محم ًال أصحاب الدعوى
،الموجهة إليها
مبرئً ا ّإياها من التّ هم
،وتراثه
ّ
ّ
ّ
التحديات التي تواجهها في
والدفاع عنها أمام
مسؤولية الحفاظ عليها
ّ
ّ
ّ
.الحالي
عصرنا
ّ
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Aspire Football Festival 2014

“On the 29th of April the QAK Grade 2 Football
team traveled to Aspire Dome for the annual Football
Festival organised by Aspire Academy Football Talent
Development.
The goal of the festival as stated by the organisers is “to
discover new talents in Qatar and to develop football
skills at an early stage.”
The team with Sraye Rashid Al Kabbi as Captain and striker,
Mohammed Khalid as goal keeper, Ali Hassan , Jassim
Al Hail, Mussad Al Darwish and defenders and Abdulla
Hassan, Mohammed Ganim, Munzir Ihab and Thamer
Essa as midfielders has shown outstanding team work, fair
play and commitment throughout the tournament. They
won twice , draw once and, unfortunately lost one game.
With three goals by Sraye, they honourably finish on the
second place in our group and got a silver trophy from the
organisers. El Jeish Football Club professional football
players handed in the trophy to our boys.
Overall they had an enjoyable and fun day and we look
forward for a better performance next year.

٢٠١٤ االحتفال بكرة القدم في األسباير لعام

الصف الثاني بزيارة قاعة
قام طلاّ ب فريق كرة القدم من طلاّ ب
ّ
 إبريل لحضور االحتفال الذي٢٩ الرياضي بتاريخ
القبة في مركز أسباير
ّ
ّ
 يهدف هذا.أكاديمية أسباير بقصد تطوير مهارة لعبة كرة القدم
أعدته
َّ
ّ
 إلى اكتشاف المهارات الجديدة، كما جاء على لسان منظميه،االحتفال
.بالنسبة للعبة كرة القدم في قطر ولتطويريها في مرحلة مبكرة
،تشكّ ل فريق مدرستنا من سريع راشد الكعبي كقائد للفريق ومهاجم
 ومسعد، وجاسم الهيل، ومن علي حسن،ومحمد خالد كحارس مرمى
، ومنذر إيهاب، ومحمد غانم، ومن عبد الله حسن،الدرويش كمدافعين
.وثامر عيسى كالعبي وسط
 كما قامو بأداء،التزاما ولعبوا بنزاهة وعدل
لقد أبدى أعضاء الفريق
ً
 ولكنهم، حصل انسحاب واحد، ربح الفريق مرتين.رائع خالل المبارايات
 أصاب سريع ثالثة أهداف مما أدى إلى.لألسف خسروا مباراة واحدة
،مشرف ضمن المجموعة التي كانوا يلعبون معها
إنهاء المباراة بشكل
ّ
الفضي من المنظمين للمباريات
الكأس
موا
ّوتسل
،الثاني
ونالوا المركز
ّ
.لالعبي كرة القدم المحترفين الكأس لطلاّ بنا
الجيش
نادي
قدم
ّ
ّ حيث
 ونحن بدورنا،ممتعا في ذلك اليوم
وبشكل عام َقضى الطلاّ ب وقتً ا
ً
نتقدم بالتهنئة من أعضاء
.نتطلّ ع إلى أداء أفضل في العام المقبل
ّ
وأخيرا اللتزامهم بأن
، والنضباطهم، ولجهودهم،الفريق لتصميمهم
ً
! أحسنتم.يحققوا أفضل ما في وسعهم

Congrats to all of the team for their determination, hard
work, dedication and ,last but not least, their commitment
to be high achievers!”
Well Done!
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MS Science Fair
The 2014 Science Fair was
a great success with many
interesting and original ideas
for
science
investigations
explored by our middle school
Grade 6 to Grade 8 students.
Many of the students focused
on the application of science
technique by ensuring that they
changed only one variable and
then measured the effect of this
whilst keeping all other variables
constant. The cornerstone of
scientific inquiry, whether you
are investigating the burn rate
of coloured candles at home
or the collision energies of sub
atomic particles at CERN!
The students carried out their
investigations in their own time,
whilst still keeping up with
their usual studies, tasks and
assessments. The dedication
shown by them demonstrates
the spirit of scientific discovery
is alive at QAK. Our students made presentations to a variety
of professional people from the area, including; scientists
and doctors from Al Zubara, parents, school principles and
teachers from QLA and AKIS. We also had last year’s science
fair winners and students from QLA and Oxbridge candidate
students from AKIS.
Some of the comments made by the judges were “I want
your students to come and tell my students how to write a
practical”, “Wow, they did cool experiments, in their own
time and presented them to strangers!” and “who would
have even thought that would happen”.
2014 results.
1st Place. Suaad Hassan, Grade 7
Does the colour of a candle have an affect on has fast it burns.
2nd Place. Amna Al Hitmi, Grade 8
What temperature is best to kill bacteria at?

المتوسطة
معرض العلوم للمرحلة
ّ
ًناجحا وحافلا
٢٠١٤ جاء معرض العلوم لعام
ً
بعدد وافر من المواضيع المفيدة التي
طرقها طلاّ ب الصفوف السادس والسابع
 ركّ ز عدد من الطلاّ ب على تطبيق.والثامن
العلمية في البحث واالختبار
األساليب
َّ
المتغيرات بعضها
ا
عدد
استخدموا
حيث
ّ
ً
ثابت وبعضها يخضع لتعديالت يمكنهم
من خالل مراقبتها اكتشاف أثر التغيير
 إن الحجر.المادة التي يدرسونها
على
ّ
األساس في البحث العلمي هو نفسه
سواء كان مراقبة سرعة احتراق شمعة
في المنزل أو معرفة الطاقة الناتجة عن
النووية في أحد أهم
تصادم الجزيئات
ّ
.مراكز البحث العلمي في أوروبا
شخصي
قام الطلاّ ب بأبحاثهم بشكل
ّ
المدرسي
مستقل خارج أوقات الدوام
ّ
ّ
محافظين على سير دراستهم المعتاد
 لقد أظهر اهتمامهم مدى.في المدرسة
.األكاديمية
حيوية البحث العلمي في
َّ
ّ
قدم الطلاّ ب أعمالهم أمام لجنة تحكيم
ّ
مختصين في عدد من
من
ت
ّتشكل
ّ
المجاالت ومن ضمنهم اختصاصيين في
 باإلضافة إلى أولياء،مجال العلوم والطب
أكاديمية قطر للقادة
ومدرسين من
، واإلداريين في المدرسة،األمور
َّ
ّ
 فقد شارك بالتحكيم بعض الفائزين، كذلك.ومدرسة الخور الدولية
أكاديمية قطر للقادة وطلاّ ب من
بمعرض العلوم السابق وطلاّ ب من
َّ
.Oxbridge الدولية مرشحين للمشاركة ببرنامج
مدرسة الخور
ّ
المتوسطة الطلاّ ب التالية
فاز بالمراتب الثالث األولى للمرحلة
ِّ
:أسماؤهم

)(الصف السابع
 سعاد حسن:المرتبة األولى
ّ

هل للون الشمع تأثير على سرعة احتراقه؟

)(الصف الثامن
 آمنة الهتمي:المرتبة الثانية
ّ

ما هي درجة الحرارة المثلى لقتل البكتيريا؟

)(الصف الثامن
 إبراهيم المهندي:المرتبة الثالثة
ّ
المحفزات على جسم اإلنسان
ّ
تأثير

3rd place. Ibrahim Al Mohanadi, Grade 8
The effects of stimulants on the human body.
It doesn’t matter how beautiful your theory is, it doesn’t
matter how smart you are. If it doesn’t agree with experiment,
it’s wrong.
Richard P. Feynman
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Community and Service

At the beginning of term 3, KG students, under the
sponsorship of Starbucks, participated in an initiative to
spread Spring around the school. All 192 students, their
teachers and the Starbucks representatives got their
hands dirty by spreading colours and planting over 5000
flowers around the Football pitch and different areas in
the school. Teachers and students enjoyed the sun and
the refreshments served in the newly opened Middle
School Gym.
Following this activity, the Middle school students
took their service a bit further by thinking about our
neighbouring continent Africa. After extensive research
and study, the students decided to help stop diseases
and Malaria by building a medical clinic in Africa. They
dedicated the rest of the year for this project.. The
first fund raising event was FUN DAY organised by the
Grade 6&7 to spread joy and fun between all elementary
students. Colourful clothes, fun and educational games
and loads of home made treats filled the shaded area in
our school. Sounds of laughter and cheering was heard
from across the street. Hand in hand, we all worked hard
to make the day a great success. The students raised the
first quarter of the cost in only 8 hours. The QAK family
would like to thank everyone who contributed to the day;
your generosity can go very far and touch so many lives in
countries where a clean drop of water is very rare.
In the coming two weeks, the rest of the middle school
students will continue to help build school spirit. Movie
Afternoon for the KG students, as well as the famous
Stepathlon between families, teachers and students. We
will keep you posted with all our events. Keep checking
the website www.qak.edu.qa
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االجتماعية
الخدمة
َّ

“تحت رعاية ”ستاربكس“ ساهم تالميذ الحضانة بمشروع ”نشر الربيع
١٩٢  قام حوالي. وذلك في بداية الفصل الثالث،في أرجاء المدرسة
مدرساتهم وبحضور ممثلين عن ”ستاربكس“ بنثر
تلميذً ا بإشراف
ّ
 زهرة في محيط٥٠٠٠ األلوان في الملعب وذلك بغرس مايزيد عن
 وفي مناطق أخرى متعددة في أنحاء،ملعب كرة القدم
والمرطبات التي
ّ
ومدرساتهم بالشمس
 استمتع التالميذ.المدرسة
ّ
.ُق ّدمت لهم في صالة الرياضة الجديدة
االجتماعية
المتوسطة فقد أعطوا نشاط الخدمة
أما طلاّ ب المرحلة
َّ
ِّ
 بعد إجراء عدد من.اإلفريقية
ة
القار
بجارتنا
ففكروا
بعدا أخر
خاصتهم
َّ
ّ
ً
األبحاث وجمع المعلومات قرروا العمل على وقف انتشار مرض المالريا
 ومن أجل تحقيق هذا.طبية في إفريقيا
وذلك بالتخطيط لبناء عيادة
ّ
الدراسي لتوفير الدعم الالزم
ماتبقى من العام
ّ
خصصوا
ّ
ّ الهدف
التبرعات من خالل إقامة طلاّ ب
لجمع
ل
األو
النشاط
جاء
.للمشروع
ّ
ّ
الصفين السادس والسابع ”يوم المرح“ لزمالئهم في المدرسة
ّ
 ارتدى الطلاّ ب مالبس زاهية األلوان واستمتعوا بنشاطات.االبتدائية
َّ
وكميات هائلة من األطعمة اللذيذة التي أحضروها من البيت
تثقيفية
ّ
َّ
 كانت أصوات الضحك.والتي وزّ عت في المنطقة المظللة من الملعب
 وهي تعبير عن نجاح هذا اليوم الذي يعود،والمرح تتردد في األرجاء
 لقد تمكّ ن الطلاّ ب من جمع ربع المبلغ.الفضل فيه لتعاون الجميع
تتقدم
، وبناء عليه. ساعات٨ المطلوب للمشروع الخيري فقط خالل
ّ
لكل من ساهم في إنجاح ذلك
ّ
أكاديمية قطر الخور بالشكر والتقدير
َّ
ان كرمكم سيعود بالخير على حياة عدد كبير من األشخاص الذين
َّ .اليوم
.يفتقدون قطرات الماء النظيفة
بقية الطلاّ ب خالل األسبوعين القادمين العمل على
سيتابع
ّ
االجتماعية في المدرسة من خالل عرض فيلم في
الروح
تعزيز
َّ
، وإجراء منافسة بين األهل،فترة بعد الظهر لتالميذ الروضة
 والطلاّ ب لقياس المسافات التي يقطعونها خالل،والمدرسين
ِّ
 سنبقيكم على.لعد خطواتهم
خاص
فترة محددة باستخدام جهاز
ّ
ّ
 وما عليكم سوى زيارة موقع المدرسة،اطالع بجميع نشاطاتنا
.www.qak.edu.qa
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