Ta’allum Resit Examination Timetable – (Years 1 – 10) - 23rd-26th August 2021
June 23rd, 2021

Dear Parents
Please find the link (Ta’allum Resit Examination Timetable) for the formal Ta’allum Resit timetable
for August 23rd-26th 2021. We confirm that these exams will be conducted and supervised in
school. All appropriate safety precautions will continue to be implemented.
In accordance with the Ta’allum Assessment Policy, if your child failed or missed an End of Semester
2 exam, he/she is required to take a Resit next August before the start of the school year. The resit
timetable is also published on the Academy website. Please note that the relevant Learning Objectives
for each subject remain the same as for Semester 2 and are also posted on the Academy website.
Please check the timetable carefully for details of required equipment.
Please contact us at the school if you have any further queries.
We wish you an enjoyable holiday and hope your child will prepare well for and succeed in the Resit
exams.
Yours faithfully
Principal

جدول مواعيد اختبارات اإلعادة لمدارس (تعلّم) للصّفوف 26 – 23( 10 – 1 :أغسطس )2021
 23يونيو 2021

السّادة أولياء األمور الكرام
تحيّة طيّبة ،وبعد:

الرابط )جدول مواعيد اختبارات اإلعادة لمدارس (تعلّم) للصّفوف26 – 23( 10 – 1 :
يُرجى النّقر على ّ
أغسطس  ))2021لال ّ
طالع على جدول اختبارات اإلعادة (الدّور الثّاني) الّتي سُتعقَد في الفترة ( 26 - 23أغسطس)

ستمر في تنفيذ جميع
 .2021ونؤ ّكد أنّ هذه االختبارات سوف يت ّم عقدها واإلشراف عليها داخل المدرسة ،عل ًما بأنّنا سن
ّ
إجراءات السّالمة المناسبة.
وبنا ًء على سياسة (تعلّم) لتقييم ال ّ
ي الثّاني؛ فإنّه
طلبة ،إذا كان ابنك /ابنتك قد فاته التّقدّم الختبارات نهاية الفصل الدّراس ّ
ي ،عل ًما بأنّ جدول االختبارات منشور أيضًا
يجب عليه/عليها التّقدّم الختبارات اإلعادة في أغسطس قبل بدء العام الدّراس ّ
على موقع األكاديميّة .ويُرجى مالحظة ّ
أن أهداف التّعلّم لك ّل مادّة من موا ّد اختبارات اإلعادة هي نفسها أهداف التّعلّم
ي الثّاني والتّي تجدونها منشورة على موقع األكاديميّة.
الخا ّ
صة بالفصل الدّراس ّ
كما نو ّد تذكيركم بضرورة تفقّد جدول اختبارات اإلعادة بعناية؛ لمعرفة تفاصيل األدوات المطلوبة.
ي استفسار.
يُرجى االتّصال بنا إذا كان لديكم أ ّ
صيف ،ونأمل في أن يستع ّد ال ّ
طلبة المعنيّون باختبارات
ونرجو لكم قضاء أوقات آمنة وسعيدة بصحبة أبنائكم في إجازة ال ّ
اإلعادة جيّدًا ،وأن يجتازوها بنجاح.
مع أطيب التّحيّات،،،
مدير/ة األكاديميّة

