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PERFORMANCE TASKS CLARIFICATIONS 

8 June 2020 

 

Dear Parents, 

 

Greetings from AIAS Family. We wish you to be safe and in good health all the time. 

 

We have received some feedback about the Performance Task since the release of the letter, 

last Saturday, 6 June 2020. This letter intends to clarify it as explained in bulleted form below: 

 

1. Though traditional tests are an alternative way to assess students, we have some 

concerns of the integrity of the results. We want the summative assessments to be 

authentic and reliable.  We have been trying our best to seek the best way do it and 

Performance Tasks is on top as cited in the independent report by Doucet, Netolicky et. 

al (2020). Performance Task is one of the options in the assessment guidelines in SPEA 

and has reiterated how important the authentic assessment is in the Distance Education. 

 

2. The performance tasks intend to identify what the students know and can do. We 

decided to administer Performance Task for the school to authentically assess students’ 

learning. By attending the virtual classes, it allows us to actually measure this. We need 

your cooperation for your children to attend to this until next week. You may arrange 

with your teachers in case you need further support as we do understand that different 

families may have different needs at this time. Contact the respective teachers through 

class dojo if you need support. 

 

3. Performance tasks are done during virtual classes. As they undertake it, directly 

teachers are able to assess their learning. The teachers have started doing the 

Performance Task last Sunday, 7 June and will continue to work on it until 18th of 

June. If you need further extension, we can extend the submission until 2 July. 

Please do understand that we want to see our students doing the projects by themselves. 

Teachers will not give extra homework or lessons during this week so your children 

can focus on the tasks. They will do it during their virtual classes. We will be on 

guard to support and help your children to complete their tasks. 

 

We will need your support. We will continuously be here to guide you and your child in this 

endeavour. If your child is worried, speak to them that the intention of this is to help us know 

that they really learn from our educational program during this application period and will help 

us find better ways to enhance the curricular program of the school in the next academic year. 

 

Thank you for your usual support. 

 

Kind regards, 

Mrs. Jessica Griffin 

School Principal 
 

 



 تفاصيل حول مهام األداء

 العام األكاديمي 2020-2019

 

 

8-6-2020 

 

 األعزاء، أولياء األمور

 

 .جيدة بصحة تكونوا أن نتمنىلكم منا أطيب التحيات! 

 

لذلك، يرجى االطالع على النقاط أدناه . الماضي السبت يوم منذ األداء مهامب المتعلقة االستفسارات الكثير من تلقينا لقد

 للحصول على التفاصيل.

الطالب، إال أن النتائج محتمل أن ال تكون دقيقة ببرنامج  لتقييم معتادة طريقة هي االختبارات أن من الرغم على .1

المتاحة من  الخيارات أحد هي األداء مهمة القرار األفضل. األداء مهام يعد تطبيق  ولتجنب ذلك، التعليم عن بعد.

 .هيئة الشارقة للتعليم الخاص

لمحتوى الدروس، ونحن نرجوا من حضراتكم أن تقدموا المساعدة  الطالب مدى فهم تحديد إلى األداء مهام تهدف .2

خالل  المعلمين مع التواصل  بحال احتياجكم للدعم، يمكنكم. ألطفالكم للتمكن من تسليم المهام باألسبوع المقبل

 وسيقوموا بالرد عليكم ومساعدتكم كما يجب.  Class Dojoتطبيق 

 بدأ. مباشرة المعلمين تقييم الطالب على أعمالهم يستطيع االفتراضية حيث الحصص خالل األداء مهام يتم تقديم .3

  من  مزيد إلى بحاجة كنت إذا. يونيو 18يستمر التقديم حتى وس ، يونيو 7 ، الماضي األحد يوم بفعل ذلك المعلمون

. بأنفسهم بالمشاريع يقومون طالبنا نتأكد من أن  أن  نريد أننا تفهم يرجى. يوليو 2 حتى تمديد الفترة فيمكننا  ، الوقت

مهام   على  التركيز  من  مأطفالك  يتمكن  حتى  األسبوع  هذا  خالل  إضافية  دروس  أو  واجبات  بإعطاء  المعلمون  يقوم  لن

 .مهامهم إكمال  علىم أطفالك ومساعدة لدعم االستعداد أهبة على سنكون. االفتراضية حصصهم خالل األداء

 

ين، ننصحكم  قلق أطفالكم كان  إذا نشكركم على دعمكم المستمر لنا وتأكدوا من أننا سنقدم لكم المساعدة الجتياز ذلك بنجاح!

 لعثوربا  سيساعدناللدروس مما    مالتأكد من مدى فهمه  على   مساعدتنا  من مهام األداء هو  بالجلوس معهم للتأكيد على أن الهدف  

 .برنامجنا التعليمي في الفترة القادمة لتعزيز أفضل طرق على

 

 مدرسة مديرة

 جريفين جيسيكا السيدة

 


