Date: April 19th 2021
Circular No: 72/ AY 2020-2021
Subject: Grade 10 International PSAT exam
Dear Parents of all our Grade 10 students,
It is with great excitement that I write to inform you that we received the PSAT external exam
papers via shipment from the College Board in the United States of America for our Grade 10
students.
The PSAT exams is the National Merit Scholarship Qualifying Test that will prepare our
students for entering at university level and will identify shortcomings in a particular subject.
We trust that our 10th graders will exceed our expectations and will do very well so that they will
receive high GPA scores that will help them to be successful in obtaining university scholarships
in near future.
The following are important matters regarding the mandatory PSAT test for all Grade 10 students:
1. All Grade 10 students must write the test at the school in the examination hall on Wednesday
April 28th, 2021.
2. The test is a full pencil and paper test.
3. There is no online provision for the test from the US so all students must attend the session at
the school.
4. All Grade 10 students must go for a PCR test no later than Monday April 26th, 2021 and
provide the school with a negative test result before entering the exam hall on Wednesday.
5. The duration of the exam is for one day only, and will last for 2 hours and 55 minutes with a
short break in between.
We are not allowed to re-scheduled the exam for any other day.
6. The exam includes English Language Arts, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Geography,
History and Economics.
6.1 Students need to bring their own HB2 pencil and a soft eraser.
6.2 Students must bring their own graphic calculator (FX600-FX9860 or Graphic 25, 35, 75, 100
series).
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7. Students need to enter the exam hall by 9:30 a.m. on April 28th, 2021, so that they will prepare
their pre-administration documentation before the examinations will start at 9:50 a.m.
8. The exam will end at 13:10 and students will be allowed to leave with their parents at 13:15.

I would like to wish all our 10th graders success on the upcoming PSAT exams and know that we
can rely on their best efforts.
Please contact Ms. Maria Martin, at maria.martin@ajyalfalah.sch.ae, our test administrator, for
any questions you might have regarding the PSAT examinations.

Please keep safe and healthy.
Yours sincerely,

Antoinette Brown
Principal Director
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التاريخ 19 :أبريل 2021
تعميم رقم  / 72العام األكاديمي 2021-2020
املوضوع :امتحان  PSATالدولي للصف العاشر
السادة أولياء األمور طالب الصف العاشر الكرام،
إنه ملن دواعي سروري أن أبلغكم أننا تلقينا أوراق امتحان  PSATالدولية من مجلس الكلية األمريكية من الواليات املتحدة
األمريكية لطالب الصف العاشر.
امتحانات  PSATهي اختبارالتأهل ملنحة االستحقاق الوطني الذي يعد طالبنا للدخول في املستوى الجامعي ومن خالله يمكن
تحديد نقاط الضعف في مادة معنية .
أداء ً
نحن على ثقة من أن طالب الصف العاشر لدينا سيتجاوزون توقعاتنا وسيحققون ً
جيدا حتى يحصلوا على درجات عالية
في املعدل التراكمي الذي يساعدهم على النجاح في الحصول على املنح الجامعية في املستقبل القريب.
فيما يلي أمورمهمة تتعلق باختبار  PSATاإللزامي لجميع طالب الصف العاشر:
 .1يجب على جميع طالب الصف العاشركتابة االختبارفي املدرسة في قاعة االمتحانات يوم األربعاء  28أبريل .2021
 .2االختبارعلى ورقة االمتحان املرسلة من الواليات املتحدة األمريكية بالقلم الرصاص.
 .3ال يوجد فرصة الجتيازاالختبارعن بعد ويجب على جميع الطالب الحضور الى املدرسة حسب لوائح  PSATمن الواليات
املتحدة األمريكية.
 .4يجب على جميع طالب الصف العاشر إجراء فحص  PCRفي موعد أقصاه يوم االثنين  26أبريل  2021وتزويد املدرسة
بنتيجة اختبارسلبية قبل دخول قاعة االمتحان يوم األربعاء.
 .5االمتحان ليوم واحد فقط ،ويستمر ملدة ساعتين و  55دقيقة مع استراحة قصيرة بينهما.
ال ُيسمح لنا بإعادة جدولة االختبارفي أي يوم آخر.
 .6يشمل االختبارفنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء واألحياء والجغر افيا والتاريخ واالقتصاد.
 6.1يحتاج الطالب إلى إحضارقلم  HB2الخاص بهم وممحاة ناعمة.
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 6.2يجب على الطالب إحضارآلة حاسبة جر افيك الخاصة بهم ( FX600-FX9860أو جر افيك رقم .)100 ، 75 ، 35 ، 25
ً
صباحا في  28أبريل  ، 2021حتى يتمكنوا من إعداد
 .7يتعين على الطالب دخول قاعة االمتحان بحلول الساعة 9:30
ً
صباحا.
الوثائق اإلدارية لالختبارقبل بدء االمتحان في الساعة 9:50
 .8سينتهي االمتحان الساعة  13:10ويسمح للطالب باملغادرة مع والديهم الساعة .13:15
أود أن أتمنى لجميع طالب الصف العاشر النجاح في اختبارات  PSATالقادمة وأعلم أنه يمكننا االعتماد على أفضل جهودهم.
يرجى االتصال بالسيدة ماريا مارتن  ،على  ،maria.martin@ajyalfalah.sch.aeاملسؤولة عن االختبارات ،ألية أسئلة قد
تكون لديك بخصوص اختبارات .PSAT

نتمنى منكم أن تحافظوا سالمتكم وصحتكم.
تفضلوا بقبول فائق االحترام،
أنطوانيت براون
مديرة املدرسة
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