Date: May 22nd, 2021
Circular No:75 / AY 2020-2021
Subject: Term 3 Assessments, quizzes, and exams: The key to a successful ending
Dear Parents,
I write to inform you of the important dates scheduled for all assessments, quizzes and exams
that will take place during the third term. I also would like to remind you of the importance
of your children attending classes regularly during face-to-face teaching and learning and full
distance learning.
Please take note that all students in Grade 5-10, that are registered for face-to-face teaching
and learning MUST be at the school not only for the examination period, but to gain from the
individual attention, support and teaching provided by our teachers.
No online examinations will be approved, unless there is a valid medical reason or a COVID19 reported case. In case of a medical issue, a medical certificate issued by a registered
practitioner, must be submitted to the principal for approval.
On May 31st, 2021, an exam time table compiled for all subjects, will be shared with all the
parents of the students in Grade 6-10.
All Kindergarten and Grade 1-5 students will be assessed through continuous assessments,
activities, quizzes and projects.
I remind all parents that in order to progress to the next grade, and obtain good grades, our
students must attend all classes, engage with their teachers and their peers and submit all
tasks, assignments and projects on the due dates requested by their teachers.
It is imperative that our parents will work with us to ensure that their children are attending
all classes, opening the cameras on their devices, and that they study and submit all the tasks
required by their teachers.
Students that are absent without a valid reason, and are not engaged or do not submit their
work, will not progress, and will not be promoted to the next grade.
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The following dates were scheduled for the K-10 assessments, quizzes, tasks, projects and
examinations:
Final examination
Grade 6-10 (Grade 6-8 in classrooms and
Grade 9-10 in the exam hall)
All subjects
Kindergarten and Grade1-5 Reading level
assessment and RWI phonics assessments
Kindergarten final assessment week
English, Arabic, Islamic
Final Assessment Grade 1-5
All English and Arabic subjects and
submission of final projects
Report cards published for parents on
Orison
Last day for students
Last day for staff

June 6th, to June 22nd, 2021

June 10th, 2021
June 16th-22nd June, 2021
June 13th- 22nd, 2021
June 27th, 2021
June 29th, 2021
July 5th, 2021
July 8th, 2021

If we glance at the sand in the hourglass, I am sure that you will agree that there is limited
time left of this academic year. Therefore, I trust that I can rely on our parents for their
support and encouragement with the attendance of our students, the opening of the
students' cameras on their devices, and the submission of assigments and projects.
Let us stand together as one team, to benefit all our students.
Keep safe, wear masks and let us keep on following the government and SEHA's regulations
of social distancing.

Yours sincerely,

Antoinette Brown
Principal Director
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التاريخ 22 :مايو 2021
تعميم رقم / 57 :العام األكاديمي 2021-2020
املوضوع :تقييمات الفصل الدراس ي الثالث ،االختبارات واالمتحانات :مفتاح النهاية الناجحة
السادة أولياء األمور الكرام ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أما بعد ،،،،،،،،،،
أكتب إليكم إلبالغكم باملواعيد املهمة املجدولة لجميع التقييمات واالمتحانات التي ستتم خالل هذا الفصل الدراس ي
الثالث.
كما وأود أن أذكركم ببعض النقاط املهمة التي يجب العمل بها:
أهمية حضور أبنائكم الطلبة للفصول الدراسية بانتظام ً
سواء أثناء التعلم املباشر ً
وجها لوجه أو التعلم عن بعد.
ّ ّ
ً
يرجى مالحظة أن جميع الطالب في الصفوف من الخامس إلى العاشر ،املسجلين في التعلم وجها لوجه ،يجب أن يكونوا
في املدرسة ليس فقط أثناء فترة االمتحانات ،ولكن لالستفادة من االهتمام والدعم أثناء التدريس الفردي املقدم من
املعلمين.
لن تتم املو افقة على أي طلب تقديم امتحان عبر اإلنترنت ،ما لم يكن هناك سبب طبي مقبول أو حالة كوفيد  19تم
اإلبالغ عنها .وفي حالة وجود مشكلة طبية ،يجب تقديم شهادة طبية رسمية إلى مدير املدرسة للموافقة عليها.
في  31مايو  ،2021سيتم مشاركة جدول زمني لالمتحانات جميع املواد ،مع جميع أولياء أمور الطالب للصفوف من
السادس إلى العاشر.
سيتم تقييم جميع الطالب من الروضة األولى إلى الصف الخامس من خالل التقييمات واألنشطة واالختبارات واملشاريع
املستمرة.
ّ
الطلبة إلى ّ
الصف التالي ،وللحصول على درجات جيدة ،يجب على
كما أذكر جميع أولياء األمور أنه من أجل ترفيع
طالبنا حضور جميع الفصول ،والتفاعل مع معلميهم خالل الحصص ،وتقديم جميع املهام والواجبات واملشاريع في
املواعيد املحددة.
من الضروري أن يتعاون أولياء األمور معنا للتأكد من أن أطفالكم يحضرون جميع الفصول ويقومون بفتح الكاميرات
على أجهزتهم ،وأنهم يدرسون ويقدمون جميع املهام املطلوبة من قبل معلميهم.
الطالب الذين يتغيبون عن الحضور دون سبب وجيه ،وغير متفاعلين وال يقدمون أعمالهم ،لن يتقدموا ولن يتم
ترقيتهم إلى الفصل التالي.
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ّ
ّ
للتقييمات واالمتحانات واملهام واملشاريع ّ
للصفوف من ّ
الروضة الى العاشر:
بعض التواريخ املهمة
االمتحان النهائي
الصفوف  8-6في الفصول الدراسية
الصف  10-9في قاعة االمتحان
جميع املواد
من الروضة األولى إلى الصف الخامس
تقييم مستوى القراءة وتقييم الكتابة والقراءة املقاطع الصوتية
أسبوع التقييم النهائي لرياض األطفال
اللغة إنجليزية ،اللغة العربية ،التربية اإلسالمية
التقييم النهائي ّ
للصفوف من األول إلى الخامس
جميع املواد اإلنجليزية والعربية وتقديم املشاريع النهائية
نشر بطاقات التقارير على موقع املدرسة
آخر يوم للطالب
آخر يوم للهيئة التدريسية

من  6الى  22يونيو 2021

 10يونيو 2021

من  16إلى  22يونيو 2021

من  13إلى  22يونيو 2021
 27يونيو 2021
 29يونيو 2021
 5يوليو 2021
 8يوليو 2021

إذا ألقينا نظرة على الرمال في الساعة الرملية ،سوف تشاركني الرأي أن هناك ً
ً
ً
متبقيا لهذا العام
محدودا
وقتا
الدراس ي .لذلك أنا على ثقة من أنني أستطيع االعتماد على دعمكم وتشجيعكم ألبنائكم بااللتزام بالحضور وفتح
الكاميرات ،وتقديم الواجبات واملشاريع.
دعونا نعمل ً
معا كفريق واحد ،إلفادة جميع طالبنا.
حافظوا على سالمتكم بارتداء األقنعة وااللتزام بالتباعد االجتماعي واتباع اللوائح الحكومة.
مع فائق االحترام والتقدير ..

أنطوانيت براون
مديرة املدرسة
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