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New 
Technology 

@ MIS

إضافة تكنولوجيا 
جديدة في المدرسة

• Augmented Reality – Merge Cube

• 3D Printers

• Microbits

• Makey Makey

• Virtual Reality – headsets

دمج المكعب-الواقع المعزز •

طابعات ثالثية األبعاد•

الميكروبات•

ماكي ماكي•

األذنسماعات -الواقع االفتراضي •



Longer School 
Change 

Window Open

ما زال باب تسجيل 
الطالب متاحاً في 

المدرسة

New Information!

• The Ministry of Education shared today that students can move between schools for a 
longer time period this year.

• For students moving American to American curriculum (same curriculum, but school 
change), students can move until February 28, 2021.

• For students moving from another curriculum to the American curriculum (switching 
between curriculums and school change), they can move until January 31, 2021.

• For students entering Qatar, they can enroll at any school until January 31, 2021.

• All students changing schools or entering must provide a report card showing that they 
have been in a school and earning grades to change schools. Students who are not 
attending at any school can no longer enter school for this year after missing 25% or 
more of the academic work.

• If you are aware of parents who are unhappy at their current school, they should take a 
look at MIS!

 !جديدةمعلومات 

.لفترة زمنية أطولتلقينا معلومات من وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم أنه يمكن للطالب التنّقل بين المدارس•

، ( ر المدرسةنفس المنهج ، ولكن تغيي)بالنسبة للطالب الذين ينتقلون بين المدارس ذات المناهج األمريكية •
 .2021فبراير 28يمكن للطالب االنتقال حتى 

، ( غيير المدرسةالتبديل بين المناهج وت)بالنسبة للطالب الذين ينتقلون من منهج مختلف إلى المنهج األمريكي •
 .2021يناير 31يمكنهم االنتقال حتى 

.2021يناير 31بالنسبة للطالب القادمون من خارج دولة قطر ، يمكنهم التسجيل في أي مدرسة حتى •

هم كانوا مسجلين شهادة توضح أن/يجب على جميع الطالب الذين يرغبون في تغيير المدرسة تقديم بطاقة تقرير•
.في مدرسة وحصلوا على درجات 

٪ أو 25د العام بعد فقلهذا الذين لم يسجلوا في أي مدرسة التسجيل ( داخل دولة قطر)لم يعد بإمكان الطالب •
 .أكثر من العمل األكاديمي

! أصدقاءكميمكنكم مشاركة هذه األخبار مع •



Report Cards

التقارير بطاقات 
الشهادات

• Report cards were sent home on November 
11 and November 12

• Report cards are sent only if the account is in 
good standing.

لبيت الشهادات مع الطالب ل/ سيتم إرسال بطاقات التقارير•
.نوفمبر12و 11يومي 

تكملت الشهادة ما لم تكن قد اس/لن يتم إرسال بطاقة التقرير•
في قسم الرسوم الدراسية أو قمت بترتيبها مع السيد حسين

.المحاسبة



Early Dismissal

الخروج المبكر للطالب

Every Thursday is early dismissal at 12:30 p.m.

سيكون هناك خروج مبكر للطالب كل يوم خميس

This gives teachers time with our remaining online students, grading, working on Edmodo, and 
lesson planning.

هذا األمر سيمكن المعلمون من التعاون ومساعدة الطالب الذين يتلقون الدراسة عن بعد وكذلك وضع العالمات والعمل على وضع الخطط 
الدراسية األسبوعية

Today, teachers are conducting Parent-Teacher Conferences

. المعلمين-اليوم سيكون هناك إجتماع أولياء األمور



Custodial 
Appreciation 

Days

يوم تقدير العمال 
والسائقي   

• Each year, we honor the work of our custodians, drivers and helpers.

• This year they have been especially important to implement the covid safety 
procedures and clearly their work has kept us all safe.

• If you are able to donate any small amount, please send in an envelope with 
your child to school.

• We do the following on December 3:

• Provide a meal

• Give a small gift of money

• Provide a thank you card

• Create a video celebrating their work that they can share with families at 
home

.في كل عام ، نكرم العمال والسائقين والمساعدين لدينا•

لقد كان لهم أهمية بشكل خاص هذا العام لتنفيذ إجراءات الصحة والسالمة ، ومن الواضح أنه•
.عملهم جميعاً جعلنا في أمان

حضورهم إبنتك عند/إذا كان بإمكانكم التبرع بأي مبلغ صغير يرجى إرسال مغلف مغلق مع إبنك•
.المدرسة

:ديسمبر بما يلي3سوف نقوم بتاريخ 

.تقديم وجبة طعام لهم•

.إعطاءهم مبلغ صغير من المال•

.تقديم بطاقة شكر لهم•

.إنشاء مقطع فيديو لإلحتفال بعملهم ومشاركة عائالتهم به•



International 
Days

اليوم العالم  

• November 24 and 25 will be 
International Days!

• Watch for a schedule from your 
principal.

.نوفمبر25و 24سيكون اإلحتفال به يوم •

ير سوف تتلقى إيميل بالمعلومات من قبل كل مد•
.مرحلة دراسية



Calendar
التقويم

November 19
Early Dismissal

خروج مبكر للطالب

November 24 and 25
International Days

اليوم العالمي

November 26
Early Dismissal

خروج مبكر للطالب

December 3

Custodial Appreciation Day

Early Dismissal

يوم تقدير العمال والسائقين

خروج مبكر للطالب


