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CRITERIA FOR ASSESSMENT GRADING MEMO 
 

14 February 2021          Ref: 2021/82 

 

Dear Parents, 

 

Greetings from AIAS family! 

 

As we have reached the middle of Term 2 this week, we would like to take this opportunity to explain our 

criteria for grading students this term.  

 

For Grades 1 to 12: There are six components of assessment. 

 

Online / Hybrid Learning  

(For all subjects except MEP) 

On-going Assessments 70 Pts 

Journal / Portfolio 15 Pts 

Achievement 30 Pts 

Self Paced Activities 10 Pts 

Use of DL Platform 5 Pts 

In Class Participation 10 Pts 

End of Term Exam 30 Pts 

Total Marks 100 Pts 

 

Online / Hybrid Learning  

(MEP subject) 

On-going Assessments 60 Pts 

Journal / Portfolio 15 Pts 

Achievement 20 Pts 

In Class Participation 10 Pts 

Self Paced Activities 10 Pts 

Use of DL Platform 5 Pts 

Performance Tasks 40 Pts 

Total Marks 100 Pts 

If you would like to read more about what each aspect (as mentioned in the tables above) will be looking to 

assess, please click here. We will have performance tasks as our main form of summative assessment for all 

subjects in Term 3. For any further reading, please find the school’s assessment plan here. 

 

Homeroom Sessions: 

 

“Activities” Subject 

Grade Level What Aspects “Activities” Will Assess Available Marks 

Grade 1 to 3 PE, Art, Music, Homeroom Session 100 Pts 

Grade 4 to 8 PE, Homeroom Session 100 Pts 

Grade 9 to 12 Ethics, Homeroom Session 100 Pts 

 

We would also like to inform all parents that homeroom sessions will be graded moving forward in the term. 

A student’s attendance, behavior, and overall engagement and participation during homeroom sessions will be 

assessed daily. These scores will be a part of the “Activities” subject in the report card. All aspects (as 

mentioned in the table above) will be assessed at an equal weightage, and marks will be given as an overall 

average of the marks achieved per aspect. The maximum marks a student can achieve in “Activities” are 100 

pts, while the minimum score is 60 pts.

Best regards 

Mrs. Jessica Griffin 

Principal / School Director 

 

 

 

 

 

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:w:/p/akanksha/ERdPol0QY6dKk7c0b7I5cdIBg2YgLZUxGitmE9ZcXbedpA?e=0xTsSM
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:w:/p/akanksha/EY2AT-pfARBHq2nwVRmdEcgBTh7lPA0d3tKcoIYzwnid7Q?e=BmQ1Mg
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 التقييم  معايير
 

13-2-2021 

 

 أولياء األمور األعزاء،

 

 لكم منا أطيب التحيات، 

 

 إلى منتصف الفصل الدراسي الثاني، نود أن ننتهز هذه الفرصة لشرح المعايير المتبعة لتقييم الطالب خالل هذا الفصل. نظًرا لوصولنا

 

.للتقييم عناصر أساسية: هناك ستة 12إلى  1للصفوف من 

 

 

  

نود التنويه ألن . هنا)كما هو مذكور في الجداول أعاله( ، يرجى النقر  عنصر تقييمحول كل  من التفاصيل بمعرفة المزيدبحال رغبتكم 

. لمزيد من التفاصيل ، يرجى االطالع الثالثلجميع المواد في الفصل الدراسي  أحد عناصر التقييم النهائية األساسية ستكون مهام األداء

 .هناعلى خطة تقييم المدرسة 

 

 :HOMEROOMحصص ال 

 

 مواد األنشطة

 العالمات  "بها األنشطة"  تقييم سيتم التي الجوانب هي ما المراحل الصفية 

3-1الصفوف   عالمة  homeroom 100 التربية الرياضية، الفنية، الموسيقى، حصص ال  

8-4الصفوف   عالمة   homeroom 100 حصص ال  التربية الرياضية، 

12-9الصفوف   عالمة  homeroom 100 حصص ال  ,األخالقيات،  

 
 حضورل رصد درجات سيتم. الدراسي الفصل في HOMEROOMال  حصص تقييم  سيتم بأنه األمور أولياء جميع إبالغ أيًضا نود

  تقييم سيتم. الشهادة في" األنشطة" مواد من جزًءا الدرجات هذه ستكون. يوميًا هذه الحصص أثناء عام بشكل  ومشاركته وسلوكه الطالب

  األقصى الحدلمجموع النقاط المذكورة.  إجمالي كمتوسط العالمات إعطاء وسيتم ، بالتساوي( أعاله الجدول في المذكورة) النقاط جميع

 .نقطة 60 للدرجات األدنى الحد بينما ، نقطة  100 هو" األنشطة" في تحقيقها للطالب يمكن التي للعالمات

  

 مع تحيات،

 جريفين  جيسيكا السيدة

 المدرسة مديرة

 التعلم عبر اإلنترنت / الهجين 

األخالقية()جميع المواد باستثناء مادة التربية   

 عالمة  70 التقييمات الجارية

 عالمة 15 ملف اإلنجازات

 عالمة  30 إنجازات الطالب

 عالمات  10 األنشطة الذاتية 

 عالمات  5 استخدام منصة التعليم عن بعد 

 عالمات  10 المشاركة في الفصل 

 عالمة 30 امتحان نهاية الفصل

 عالمة 100 مجموع العالمات 

 التعلم عبر اإلنترنت / الهجين 

 )مادة التربية األخالقية( 

 عالمة  60 التقييمات الجارية

 عالمة 15 ملف اإلنجازات

 عالمة  20 إنجازات الطالب

 عالمة 10 المشاركة في الفصل 

 عالمة  10 األنشطة الذاتية 

 عالمات  5 استخدام منصة التعليم عن بعد 

 عالمة  40 مهام األداء

 عالمة  100 مجموع العالمات 


