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Date:  ـJune 17th, 2021  

Circular No:78  / AY 2020-2021 
Subject: French International Delf Examination 

 

 Dear Parents,  
 
I am delighted to inform you of the French International Delf A1 examination that will take 
place at Abu Dhabi Alliance Française on Friday June 18th, 2021.  
 

The DELF A1 is based on the level A1 of the CEFR (Common European Framework 
of Reference for Languages) and includes listening, reading, writing, and speaking in French 
Language. 
 

The following students will participate in this prestige examination:   

Students Grade and Section 

Abdulla Raafat Alfawaeer  Grade 6A 

Amna Mohamed Alfalasi  Grade 6C 

Mahmoud Rami khalawi  Grade 5B 

Mohammad Ousama Rajab  Grade 5B 

Mohammed khaled Abdulla Alyassi  Grade 6B 

Omar Mostafa Reda Gad  Grade 5B 

  
We are extremely proud of what they have accomplished and for their determination to study 
with their French teachers Ms. Amal Baz (Foreign Language Coordinator), and Ms. Hiba Erekat 
for four months during weekends and holidays.  
 
We wish them a successful outcome on Friday June 18th, 2021  and hope that this will 
encourage more students to participate in the Delf examination in future.   
Ms. Amal Baz will welcome the participants at Alliance Française and will direct them to the 
examination room.   The examination will start at 9:00 a.m. and will be completed at 12:30 
p.m. 
 
Please keep safe and healthy 
Yours sincerely,  

 
 
 
 
 
 

 

 Antoinette Brown  
Principal Director 
 

http://www.ajyalfalah.sch.ae/
http://www.ajyalfalah.sch.ae/
http://www.delfdalf.fr/level-a1-cefr-common-european-framework-of-reference-for-languages.html
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 2021يونيو 17 التاريخ:

 2021-2020العام األكاديمي /   87 :رقمتعميم 

    Delfالدولي   الدراسات في اللغة الفرنسية دبلوم  املوضوع:

 

 بعد،الّسادة أولياء األمور الكرام، الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أّما 

ب  في اللغة الفرنسية  موعد  يسعدني إبالغكم  الثقافية    الرابطة في  الذي سُيجرى   DELF A1  امتحان دبلوم الدراسات 

 . 2021يونيو  18يوم الجمعة  ، أبوظبيبالفرنسية 

اإلطار    من األول   مستوى املتحدث    ضمن   يندرج    دبلوم الدراسات في اللغة الفرنسية  حيث أن املستوى األول من امتحان  

 االستماع والقراءة والكتابة والتحدث باللغة الفرنسية. يكون االختبار في .   األوروبي املرجعي املوحد للغات

 : DELF  سيشارك الطالب التالية أسماؤهم في امتحان

 أسماء الطالب املشاركين  الصف

 عبدهللا رأفت الفواعير Aالسادس  الصف

 آمنة محمد الفالس ي  C الصف السادس

 محمود رامي خالوي  B الصف الخامس

 محمد أسامة رجب B الصف الخامس

 محمد خالد عبدهللا الياس ي  Bالسادس الصف 

 عمر مصطفى رضا جاد  Bالخامس    الصف

 

بما نحن   مع    ه طالبنا أنجز   فخورون  الدراسة  الفرنسية  وبتصميمهم على  اللغة  قسم  منسقة    باز،  السيدة أملمعلمين 

 . جازات الرسميةوال عريقات ملدة أربعة أشهر خالل عطالت نهاية األسبوع به والسيدة ه، األجنبيةاللغات 

ات  املزيد من الطالب على املشاركة في امتحانونأمل أن يشجع هذا    2021يونيو    18يوم الجمعة  لهم التوفيق والنجاح  نتمنى  

 . الدولية في املستقبل

الى  الطالب  توجيه و ترحيب  لل  أبوظبي بالثقافية الفرنسية    الرابطة في  ستتواجد السيدة أمل باز مع الطالب يوم الجمعة  

 ظهًرا.  12:30الساعة عند  صباًحا وينتهي  9:00سيبدأ االمتحان الساعة قاعة االختبار. 

 والّتقدير. مع فائق االحترام 

  

  

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 

 

http://www.ajyalfalah.sch.ae/
http://www.ajyalfalah.sch.ae/

