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EmSAT REGISTRATION MEMO 

27/09/2021          Ref:2021/22 

 

Dear Parents, 

The EmSATs are a national system of standardized computer-based tests, based on the 

United Arab Emirates national standards. The objective of the EmSATs is to ensure that 

students are equipped with the necessary knowledge and skills to effectively participate in the 

modern knowledge-based global society. It helps in specifying the students’ performance 

level nationally and internationally. 

It is compulsory for students in grade 12 to take the EmSATs, and it is mandatory for 

students to register for the English, Arabic, Maths, and Physics EmSAT exams.  

EmSAT registration requirements: 

1- The original Emirates ID  

2- 2 email addresses (will be used for the student account) 

3- 2 contact numbers (will be used for the student account and for contacting you in case of 

further queries) 

Kindly submit the requirements to the Assessment Coordinator.  

EmSAT exam dates: 

Year 2021 

02 August 2021 

09 August 2021 

23 August 2021 

06 September 2021 

13 September 2021 

04 October 2021 

11 October 2021 

15 November 2021 

06 December 2021 

13 December 2021 

 

Year 2022 

10 January 2022 

14 February 2022 

14 March 2022 

16 May 2022 

23 May 2022 

06 June 2022 

27 June 2022 

 

The deadline for submission is on Thursday 07 October 2021. It is of utmost 

importance to get registered for the EmSATs by the school within this time frame as 

students will not be able to register themselves. 

Thanks in advance.  

Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 
 



-Where children love to learn - 2 

 
 

 
 

 EmSatالتسجيل باختبارات ال 
 
 

 األعزاء،  أولياء األمور
 

ال    العربية   اإلمارات  لدولة  الوطنية  المعايير  علىمبني    الموحدة   الحاسوبية  لالختبارات  وطني  نظام هو    EmSatاختبار 
 العالمي  المجتمع  في  بفعالية  للمشاركة  الالزمة  والمهارات  بالمعرفة  الطالب  تزويد  ضمان  هو من االختبار  الهدف.  المتحدة 
 .والدولي الوطني الصعيدين  على الطالب أداء  مستوى تحديد في يساعد، كما أنه  الحديث

 
  والعربية  اإلنجليزية  اللغة  اختبارات  في  التسجيلوعليهم  EmSAT ر الاختبا  بإجراء  عشر  الثاني  الصف  في  الطالب  يُلزم

 .والفيزياء والرياضيات
 

 :التسجيل متطلبات
 األصلية.  اإلماراتية الهوية .1
 ( الطالب لحساب استخدامهما سيتم ) إلكتروني  بريد عنواني .2
 ( االستفسارات من  مزيد وجود حالة في والتواصل معكم  الطالب لحساب استخدامهما سيتم ) للتواصل رقمان .3

 
 .التقييم منسق إلى المتطلبات  تقديم يرجى

 
 مواعيد االختبار 

2021عام   

02 August 2021 

09 August 2021 

23 August 2021 

06 September 2021 

13 September 2021 

04 October 2021 

11 October 2021 

15 November 2021 

06 December 2021 

13 December 2021 

 

 عام  2022

10 January 2022 

14 February 2022 

14 March 2022 

16 May 2022 

23 May 2022 

06 June 2022 

27 June 2022 

 
 

 اإلطار   هذا  خالل باالختبار  أن تسجل المدرسة الطالب  يجب  .2021  أكتوبر  07  الخميس  يوم  هو  للتقديم   النهائي  الموعد
 .أنفسهم  تسجيل من الطالب يتمكن لن  حيث الزمني

 
 نشكركم على حسن تعاونكم معنا

 
 جريفين  جيسيكا  السيدة 

 المدرسة مديرة
 


