
 

CAT 4 TEST MEMO 
 

17 November 2021       Ref: 2021/59 
 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family!  
 
As recommended by SPEA, kindly be 
informed that the school plans on 
conducting CAT4 tests from 21st 
November 2021 to 25th November 
2021. 
 
CAT4 (Cognitive Ability Test) is an 
assessment of developed abilities in 
areas known to make a difference to 
learning and achievement – namely 
verbal, non-verbal, quantitative, and 
spatial reasoning – and provides you 
with an accurate analysis of potential 
student achievement. 
 
AIAS will conduct CAT4 tests in 
school for all students in Grade 3, 
and new students in grades 5, 7, and 
9. This test will be for the duration of 
approximately three hours and will be 
administered within school hours – from 
08:15 AM to 11:15 AM. The test will be 
conducted in the school computer 
labs, NOT on students’ personal 
devices. The results of a student in the 
CAT4 test will not affect the final grades 
of the student at the end of the term.  
 
We would like to emphasise the 
importance of student participation in 
this test, therefore please ensure your 
child attends school to take the CAT4.  
 
Best regards 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 

 أولياء األومر األعزاء،،، 

 

  تخطط المدرسة  بأن العلم يرجى ،ات الهيئةلتوصي  وفقًا 
 25 إلى 2021 نوفمبر 21 من CAT4 اختبارات إلجراء
 .2021 نوفمبر

CAT4 (المعرفية القدرة  اختبار )المتقدمة للقدرات تقييم هو 
  والكمي اللفظي  وغير المنطقي التفكير - واإلنجاز التعلم في

 .المحتملة الطالب إلنجازات دقيق بتحليل نا ويزود – والمكاني

  في الطالب لجميع CAT4 اختبارات المدرسة ستجري
 سيكون. 9 و 7 و 5 الصفوف في الجدد والطالب 3 الصف

  خالل إجراؤه وسيتم ، تقريبًا  ساعات ثالث لمدة االختبار هذا
  حتى صباحا  08:15 الساعة من بدًءا - الدراسة ساعات

  الكمبيوتر مختبرات في االختبار إجراء سيتم. صباحا  11:15
  تؤثر لن. الشخصية الطالب أجهزة على وليس ، بالمدرسة

  في النهائية الدرجات على CAT4 اختبار في الطالب  نتائج
 . الدراسي الفصل نهاية

  لذلك االختبار، هذا في الطالب مشاركة هميةأل التنويه نود
 . بهذا اليوم المدرسة  إلى  طفلك حضور من التأكد يرجى

 

 مع تحيات،

 مديرة المدرسة: 

 السيدة جيسيكا جريفين 

 


