
 

PERFORMANCE TASK MEMO 

TERM 3 AY 2019 - 2020 

 

6 June 2020  

Dear Parents, 

Greetings from AIAS family. This is to inform you that from 7 to 18 June 2020, the students will 

be completing the PERFORMANCE TASKS across the subject areas. It is the main summative 

assessment criteria of the school for this term. This will allow us to assess authentically the skills 

they have achieved over the course of the distance learning.  This task will help our students to 

design solutions to their real- world challenge and will also tell the teacher about our students’ 

adaptability, social skills, grown mindset and ability to persevere through challenges. Please refer 

to the memo released last 5th of May for the breakdown of the grades criteria for the third term. 

Below are the implementing guidelines when completing the performance tasks: 

1. Students shall be guided by their respective teachers in making performance tasks during 

their virtual classes. Attendance to virtual classes during 7 to 18 June is a must.  

2. The teacher will ensure that performance tasks are completed by the students 

independently.  

3. The total marks assigned for the Performance Task is 40. 

For more information on this Performance tasks, our teachers will constantly inform you on the 

details and we will surely have the posting in our school website which you can visit by the link  

http://aias.ae/academics/third-term-performance-task/ under Academics on Performance Task for 

more details. Other details are also available in the weekly plan portal. 

 

Best regards, 

MS. JESSICA GRIFFIN 

School Principal 
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 مهام األداء للفصل الثالث

2020-2019للعام األكاديمي   

 

 

 

 2020يونيو   6

 األعزاء، أولياء األمور

 لكم منا أطيب التحيات!

 

المهام المقررة عليهم بجميع المواد الدراسية. إن    سيقوم الطالب بإكمال  ،2020يونيو   18إلى    7 تاريخ  من ابتداء  أنه   نود إبالغكم

المهارات  والذي سيتمثل من خالل اطالعنا على الفصل الدراسي بهذا األساسية لتقييم طالبنامعايير ال تسليم هذه المهام يعتبر من

ستعطي المعلمين الواقعية و لتحديات الحياةحلول  إيجادطالبنا على  المهام أيضا  التعلم عن بعد. ستساعد  ببرنامجالتي اكتسبوها 

الصادرة   الرسالة وع إلى . يرجى الرجالجديدةاالجتماعية والعقلية  اكتسابهم للمهاراتقدرة طالبنا على التكيف و رؤية كاملة عن

اإلرشادات الثالث. فيما يلي    الدراسي  الدرجات للفصلتوزيع    للحصول على تفاصيل فيما يخصالخامس من مايو الماضي    بتاريخ

 :مهام األداءالتي يجب اتباعها عند تسليم 

على جميع االفتراضية.  الحصص بمهام األداء خالل  قيامهم قبلمن معلميهم  على التعليمات الطالب يحصل يجب أن  .1

 .ويوني 18-7 من تاريخاالفتراضية الطالب حضور الحصص  

 سيقوم المعلم بالتأكد من أن جميع الطالب أكملوا مهامهم بأنفسهم دون مساعدة. .2

 .درجة 40ي األداء هام إجمالي الدرجات المخصصة لمه .3

  وسنقوم بنشر التعليمات على موقع المدرسةبالتفاصيل  كم المعلمين على اطالعيبقيسمزيد من المعلومات حول مهام األداء ، لل

تحت أو  //task-performance-term-thirdhttp://aias.ae/academics ى الرابط  من خالل ضغطكم عل

Performance Tasks/Academics ،أيضا . الخطة األسبوعيةوب 

 

 

 نشكركم على حسن تعاونكم معنا،

 

 مديرة المدرسة:

 السيدة جيسيكا جريفين
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