End of Semester 1 Exams for Students in Years 1-10 – December 6th – 16th, 2020
November 23rd, 2020
Dear Parents and Families
We hope you remain safe and well.
The Ta’allum End of Semester 1 Exams will take place from 6th – 16th December for pupils in Years 1 –
10 as detailed in the timetable. In accordance with MoE instructions during the pandemic, all
students are required to be in school for their exams. Strict social distancing, hygiene and safety
measures will apply. The Academy will ensure compliance with the MoE’s stipulated, maximum
number of 42% of students on site at one time.
For your information, the End of Semester 1 exam timetable is posted on the academy website, along
with relevant Learning Objectives. To support students’ preparations, practice questions have been
made available, accompanied by ‘self- instructional’ material as additional support for your child’s
revision. This information is also posted on the Academy website.
Please check the timetable carefully for the timings of your child’s exams. Each day, he or she will sit
2 exams in one of the 2 planned ‘sessions.’ (either Session 1 from 7.15am to 9.30am or Session 2 from
11.00am to 1.15pm. Please see the timetable for any minor variations to dismissal times. Note that
students will be required to attend school only for their exams on the timetabled days during End of
Semester 1 Exams. To maintain social distancing, they should arrive no more than 15 minutes before
the start of the exams and leave promptly once exams are completed.
On arrival at school all students must follow staff directions to go directly to the designated classroom
or other exam space. Most classes will be split into 2 to ensure no more than 15 students will be in
any classroom at any one time. In areas such as the Auditorium, if used, a maximum of 60 students
can be accommodated at one time, according to MoE regulations. Students will remain in the same
classroom for all their exams on any single day. Students with chronic illnesses will sit their exams in
a separate location. If your child has an official medical certificate and is not permitted to attend
school, this certificate must be presented to the Head of School. All rooms will be sanitized in between
sessions. All Secondary students must wear masks in school.
As has been established previously, some, though not all, End of Semester 1 Exams for years 5-9, will
be conducted online using the OWLTS system. For Years 1-4, the tests will be on paper. For Year 10
the exams will also be on paper.
We remind you of some key details for the exams themselves:
•
•

All students must wear full school uniform. Students who arrive out of uniform may not be
allowed to enter the exam room.
Please ensure your child arrives fully prepared with all the necessary, essential items of
equipment.
For written exams: black pen, pencil, ruler, eraser, pencil sharpener and geometric equipment
as required (See timetable for details in each year.)
For online exams, fully charged tablets and laptop charger.

•

•

•
•

Students who fail to bring a tablet to their exam without good reason will be subject to school
disciplinary sanctions. We feel certain that you will want to remind your child to show a strong
sense of personal responsibility and positive working attitude by bringing a fully charged and
working tablet to school every day.
In the event of your child’s tablet being damaged, or requiring repair, please contact the IT
Department immediately to register the issue before the exam week. Only students who
have registered with IT services will be allowed to borrow tablets.
Art and Makarem will be assessed for the End of the Semester by an online project or
portfolio. There will be no PE grade on the report.
Students in Years 11 and 12 will not sit tests during this week, having completed IGCSE and
AS ‘Mock Exams’ in mid- November. They will continue to attend lessons and will be informed
separately about the exact guidance.

We thank you for your continued support and we wish your child the best of success in the
forthcoming End of Semester 1 exams. Please do not hesitate to contact the Head of School at the
Academy if you require any further clarification of the details.
Yours faithfully

Principal

األول إلى العاشر ( 16 - 06ديسمبر )2020
األول للصّفوف من ّ
ي ّ
اختبارات نهاية الفصل الدّراس ّ
 23نوفمبر 2020

السّادة أولياء األمور الكرام،
تحيّة طيّبة ،وبعد:
فإنّنا نرجو أن تكونوا جميعًا بخير وعافية.
األول في مدارس مجموعة "تعلّم" ستُجرى خالل الفترةة (من 06
ي ّ
ونو ّد أن نعلن لكم أنّ اختبارات نهاية الفصل الدّراس ّ
األول إلى العاشر وفق التّفاصيل الواردة في جدول االختبارات .ووفقًا لتعليمات
إلى  16ديسمبر  )2020لل ّ
صفوف من ّ
وزارة التّعليم والتّعليم العالي في ظ ّل جائحة (كوفيد)19 -؛ فإنّه يتعيّن على جميع ال ّ
طلبة تقديم اختبارات نهاية الفصل
ي ،والنّظافة ،والسّالمة .وسوف تلتزم
ي ّ
األول داخل األكاديميّة .وسوف تُطبّق تدابير صارمة لضمان التّباعد الجسد ّ
الدّراس ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المقررة كح ّد أقصى لعدد الطلبة المسموح بوجودهم داخل
األكاديميّة بمتطلبات وزارة التعليم والتعليم العالي بنسبة % 42
ّ
مبنى األكاديميّة في وقت واحد.
ي لألكاديميّة إلى جانب أهداف
ي ّ
األول منشور على الموقع اإللكترون ّ
وللعلم ،فإنّ جدول اختبارات نهاية الفصل الدّراس ّ
التّعلّم ،وقوائم المواضيع الدّاخلة في االختبارات .ولمساعدة ال ّ
طلبة على االستعداد لهذه االختبارات؛ فإنّه ت ّم توفير أسئلة
ّ
ي يستخدمها الطالب في المراجعة .وهذه الموا ّد منشورة أيضًا على موقع
ي كدعم إضاف ّ
التّدريبات مصحوبة بموا ّد التّعلّم الذّات ّ
األكاديميّة.
ويُرجى تفقّد جدول اختبارات ابنك جيّدًا .ففي ك ّل يوم من أيّام االختبارات ،لدينا جلستان ،وسوف يؤدّي ال ّ
طالب اختبارين
ساعة ،11:00
ساعة  ،9:30وتبدأ الجلسة الثّانية ال ّ
ساعة  ،7:15وتنتهي ال ّ
في واحدة من الجلستين( .تبدأ الجلسة األولى ال ّ
ساعة ) .)1:15ويُرجى اال ّ
ي اختالف طفيف بخصوص مواعيد
وتنتهي ال ّ
طالع على جدول االختبارات للوقوف على أ ّ
ّ
ّ
األول مطالبون بالحضور إلى
ي ّ
انصراف الطلبة .ويُرجى مالحظة أنّ الطلبة خالل أسبوع اختبارات نهاية الفصل الدّراس ّ
ّ
ي ،يجب
األكاديميّة لتأدية اختباراتهم فقط وفق مواعيدها المحدّدة في جدول االختبارات .وللمحافظة على التباعد الجسد ّ
عليهم الوصول إلى األكاديميّة قبل  15دقيقة من مواعيد االختبارات ،وليس قبل ذلك ،والمغادرة فور تأديتها.
وفور وصول ال ّ
ي
ص ّ
طلبة إلى األكاديميّة ،يجب عليهم اتّباع تعليمات المعلّمين للتّوجّه إلى ال ّ
ف المعيّن لك ّل منهم أو أ ّ
صفوف إلى مجموعتين؛ لضمان عدم وجود أكثر من ( )15طالبًا
مرفق آخر مج ّه ز لتقديم االختبار .وسيت ّم تقسيم معظم ال ّ
صف في الوقت نفسه .وفي بعض المرافق ،مثل :المسرح ،في حال استخدامه ،سيت ّم استيعاب ( )60طالبًا كح ّد
في ك ّل
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
أقصى في وقت واحد ،وذلك وفقا لتعليمات وزارة التعليم والتعليم العالي .وسوف يؤدّي الطلبة جميع اختباراتهم في صفوفهم
ي
نفسها باستثناء َمن يعانون من أمراض مزمنة ،إذ سوف يقدّمونها في غرف مخ ّ
صصة لهم .وإذا كان لدى ابنك تقرير طبّ ّ
ي فيه توصية بعدم الحضور إلى األكاديميّة؛ فإنّه يجب تسليم نسخة من هذا التّقرير إلى مدير المدرسة .وسوف ت ُعقّم
رسم ّ
ّ
صفوف فيما بين الجلستين .ويجب على جميع طلبة المرحلة الثانويّة ارتداء الكمامة.
جميع ال ّ
صفوف )9 – 5( :سوف تُعقَد
األول لل ّ
ي ّ
ووفق ما ورد أعاله ،فإنّ معظم ،وليس جميع اختبارات نهاية الفصل الدّراس ّ
صفوف ،)4 – 1( :وكذلك اختبارات
باستخدام نظام  .OWLTSوسوف تكون االختبارات كتابيّة (باستخدام الورقة والقلم) لل ّ
ف العاشر ،فهي كتابيّة (باستخدام الورقة والقلم).
ص ّ
ال ّ

ونو ّد تذكيركم ببعض التّفاصيل األساسيّة المتعلّقة باالختبارات نفسها:
•
•

•

•

•
•

كامال ،عل ًما بأنّ ال ّ
يجب على جميع ال ّ
طلبة الّذين ال يلتزمون ّ
ً
ي قد ال
ي
بالز ّ
ي المدرس ّ
ي المدرس ّ
طلبة ارتداء الزّ ّ
يُس َمح لهم بالدّخول إلى قاعة االختبار.
يُرجى ضمان استعداد أبنائكم التّا ّم لتقديم االختبارات مع إحضار جميع األدوات ّ
الالزمة:
الرصاص ،والمسطرة ،والمبراة ،والممحاة ،واألدوات الهندسيّة
 −لالختبارات الكتابيّة :القلم األسود ،وقلم ّ
ّ
صف).
الالزمة (وفق جدول االختبارات لك ّل
ّ
 −لالختبارات المحوسبة :يجب ضمان ال ّشحن الكامل للتّابلت ،وإحضار ال ّشاحن معهم.
ال ّ
يعرضون أنفسهم إلجراءات تأديبيّة تتّخذها
طلبة الّذين ال يُحضرون التّابلت لتقديم اختباراتهم دون سبب مقنع ،س ّ
األكاديميّة .ونحن على يقين من أنّكم ستحثّون أبناءكم على التّحلّي بالمسؤوليّة ال ّشخصيّة واإليجابيّة عن طريق
ً
ي.
إحضار التّابلت إلى األكاديميّة مشحونًا شحنًا
كامال بشكل يوم ّ
وإذا كان تابلت ابنكم /ابنتكم مع ّ
ط ًال أو يحتاج إلى تصليح؛ فيُرجى التّواصل مع قسم تكنولوجيا المعلومات ()IT
فورا؛ للتّبليغ عن المشكلة قبل أسبوع االختبارات ،عل ًما بأنّه لن يُس َمح باستعارة التّابلت من األكاديميّة ّإال لل ّ
طلبة
ً
الّذين سجّلوا أسماءهم لدى قسم تكنولوجيا المعلومات.
سيت ّم تقييم ال ّ
طلبة في مادّتي (الفنّ ) و(مكارم) من خالل تقديم مشروع يتّفق عليه المعلّم مع طلبته في نهاية الفصل
الرياضيّة في تقرير نتائج ال ّ
طالب.
األول ،ولن ت ُدرج عالمة للتّربية ّ
ي ّ
الدّراس ّ
صفّين )11( :و( )12لن يؤدّوا اختبارات نهاية الفصل .وقد فرغوا من تقديم االختبارات التّجريبيّة في
طلبة ال ّ
يستمرون في الحضور إلى األكاديميّة لتلقّي دروسهم ،كما سوف يت ّم
موا ّد ( )IGCSEو( )ASفي نوفمبر .وسوف
ّ
صلة.
ي باإلرشادات المحدّدة ذات ال ّ
تبليغهم بشكل فرد ّ

المستمر ،مع دعائنا ألبنائنا ال ّ
طلبة بالتّوفيق في اختباراتهم ،راجين عدم التّردّد في التّواصل معنا
نشكركم على دعمكم
ّ
إذا كنتم بحاجة إلى مزيد من التّوضيح.
مع االحترام،،،
مدير/ة األكاديميّة

