
 

 

 
 

AMMENDMENTS OF THE END OF THE TERM TESTS POLICY  
AND TECHNICAL SUPPORT 

09 March 2021         Ref: 2021/96 

Dear Parents, 
 
As-Salaam-Alaikum! 
 
Over the past few days, some of you have 
raised concerns about the mode of the delivery 
of the second term exam. This has come to my 
attention and called my team to better 
understand how we can support and address 
them.  
 
Our intention for this exam is to measure 
learning. While some of you would like to 
address the validity of learning happened this 
term, others are inquisitive how we can do it 
without much anxiety.  
 
We can do it together and we are here to 
support you. 
 
Our team came up with the following as a 
response to your concerns. 
 

1. We shall concentrate on formative 
assessment this second term. End of 
the term test for the second term is 
reduced to 15 marks instead of 30. To 
learn more about the mark breakdown 
for each individual subject, click here. 
 

2. Since large majority of you, as reported 
by our teachers, have an adequate tool 
to do oral test. The small number of 
students who cannot respond to oral 
test have flexibility to answer questions 
in written form.  

 
3. In the event of internet glitches and 

technical issues during the test, teacher 
will immediately reschedule the exam 
on the same day. Teachers are 
empowered to make this arrangement. 
Otherwise, special examination shall be 
scheduled. 

 

 
 

 األعزاء،  األمور أولياء

  

 ! عليكم  السالم 

  

 األمور أولياء من العديدأعرب    الماضية،  األيام  خالل

  امتحانات أطفالهم  بها  سيقدم  التي الطريقة من قلقهم  عن

  فريقي ودعا انتباهي ذلك  لفت  لقد. الثاني  الدراسي الفصل

 .الجميع  لدعم  طريقة أفضل عن البحث إلى

  

.  الطالب  تعلم  مدى قياس هو االختبارات  هذه  من هدفنا

  من اآلخر البعض كان  القرار،   هذا البعض  أيَّد وبينما

 . ذلك حصول  كيفية من قلقين األمور أولياء

  

 ! لدعمكم   هنا لكننا

  

 : يلي ما إلى  فريقنا توصل

  

  الدراسي  الفصل هذا في التكويني التقييم   على سنركز. 1

  درجة  15 إلى الفصل اختبار نهاية نسبة  تقليل تم . الثاني

  لكل العالمات  تقسيم  حول المزيد  لمعرفة.  30 من بدالا 

 . هنا انقر  حدة، على مادة 

  

ا. 2   ذكر كمامن الطالب  العظمى الغالبية  ألن نظرا

  الشفوي، باالختبار  للقيام   يملكون األداة المناسبة معلمينا

  النوع هذا مع بمرونة يتجاوبون  ال الذين  للطالب يمكن

  اإلجابة  التحريرية، االختبارات  ويفضلون االختبارات من

 . كتابةا  األسئلة على

  

  مشكالت أي أو اإلنترنت في خلل حدوث حالة في. 3

  بإعادة  الفور على المدرس سيقوم  ،  االختبار أثناء فنية

 الصالحية  المعلمين  لدى. اليوم  نفس  في االمتحان جدولة

  .بهذا   للقيام 

 

 

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:w:/p/akanksha/EbYWUqThCLpMoguWjuEq3scBCb9eO0MCLzFzIf8SEdpO-A?e=JyhCmI
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https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:w:/p/akanksha/EbYWUqThCLpMoguWjuEq3scBCb9eO0MCLzFzIf8SEdpO-A?e=JyhCmI
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:w:/p/akanksha/EbYWUqThCLpMoguWjuEq3scBCb9eO0MCLzFzIf8SEdpO-A?e=JyhCmI


If you require any technical support to prepare 
for the end of term tests, you can contact the 
following assigned staff: 
 
Mr. Jebby Johns (IT Officer) 
WhatsApp Number:  +971 504208161 
Email: it@alitqanamericanschool.com 
Working time: 8:00 AM to 8:00 PM from Sunday 
to Thursday. 
 
To know further details regarding the exam, 
please click here 
 
Once again, we remind you to teach your child 
to be independent and do the exam by 
themselves. In this flexibility, we shall reinforce 
academic honesty, and this will be made 
possible with your support.  
 
If you have further questions, never hesitate to 
reach out to supervisors during school hours. 
Our hotline number is +971528875461 
available between 8:00 AM to 2:00 PM Sunday 
to Thursdays. 
 
Regards, 
 
Ms. Jessica Griffin 
Principal 
 
 

  الختبارات  للتحضير فني دعم   أي إلى احتياجكم  بحال

  الموظفين مع التواصل فيمكنكم  ،  الدراسي  الفصل نهاية

 : التاليين المعينين
  

 (المعلومات تكنولوجيا مسؤول) جونز جيبي األستاذ

 0504208161: اب  الواتس رقم 

: اإللكتروني  البريد

it@alitqanamericanschool.com 

ا 8:00 الى صباحا 8:00: العمل أوقات من األحد   مساءا

 إلى الخميس.  
 

  النقر يرجى  ، exam حول التفاصيل من المزيد لمعرفة

 هنا

  

  لتحقيق  بأنفسهم   باالختبار القيام  الطالب   على: تنويه

 . لهم   بدعمكم   سوى حصليلن   وذلك األكاديمية األمانة

  

  من تترددواال  ، أخرى استفسارات أي  وجود بحال

  المدرسي الدوام  ساعات  خالل  المشرفين مع التواصل

  8:00 الساعة بين  المتاح ،0528875461: الرقم  على

ا ا 2:00 وحتى صباحا  . الخميس  إلى  األحد من  ظهرا

  

 تحيات،  مع

  

 جريفين  جيسيكا السيدة 

 المدرسة   مديرة 
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