
Final Exams Memo 
10 March 2022       Ref: 2022/117 

 

Dear Parents, 

Greetings! 

After consulting the academic team as with 
regards to test reliability and further cases of 
COVID in school,  we deemed it wise to review 
our examination policy. 

This is to inform you that Grades 7 to 12 will 
have online examination. Students in these 
grade levels may be allowed to take the 
examinations in the school ground if they wish, 
but will still do it ONLINE.  

- Revisions will be from 8:00 am- 9:00 
am, tests will be done through Maths 
MS Teams from 9:00-11:00 Am.  

KG to Grade 6 exams will be a paper pencil 
test on the school grounds. However, online 
examination should be an alternative for 
students who cannot make it in school for 
reasons related to health.  

- Dismissal time starting from 16th of 
March onwards will be 11:25 am for bus 
users, and 11:30 for car users. 

Special examination could be an alternative as 
well if students cannot take the examination on 
time due to acceptable reasons. They need to 
submit their application to their respective 
supervisors for Principal’s approval. 

Don’t hesitate to contact your section 
supervisor for more details. 

Best regards 
AIAS Management 

 األعزاء، أولياء األمور

 لكم منا أطيب التحيات! 

 في  19-كوفيد  بحاالت  يتعلق  فيما  األكاديمي  الفريق  استشارة  بعد

 تطبيق االختبارات.   سياسة  مراجعة  توصلت المدرسة لقرار   المدرسة،

 النهائية   سيجرون اختباراتهم  12  إلى 7  من  الصفوف  أن  نود إبالغكم

بعد  بإجراء   الصفية  المستويات   هذه  في  للطالب  يُسمح  قد.  عن 

رغبتهم  االختبارات بحال   الطالب   سيجري.  ذلكب  بالمدرسة 

 . اإلنترنت عبر االختبار أيًضا  المدرسةب الحاضرين

 وستتم   ،  للطالب  صباًحا  9:00  إلى  8:00  من  المراجعات  ستكون  -

 11:00  إلى  9:00  من  Teams  Maths MSعبر  االختبارات

 .صباًحا

األطفال    امتحانات  ستكون  ورقية   السادس  الصف  حتىرياض 

بحال عدم   لكن ممكن للطالب إجراء االختبارات عن بعد.  المدرسةب

 .صحية ألسباب حضور المدرسة استطاعتهم

للطالب  موعد  -  سيكون   فصاعدا    مارس  16  من  ابتداء    االنصراف 

ً  11:25 الساعة  .للسيارات 11:30للحافالت، و  صباحا

االختبار   تمكنه  بديالً   الخاصسيكون  عدم  بحال   إجراء  من  للطالب 

يقوم   ألسباب  المحدد  الوقت  في  االختبار أن  على  مقبولة  تحتسب 

 موافقة  على  للحصول  المعني  المشرف  إلى  طلبه  تقديمب  الطالب

 .ةالمدير

 تترددوا من التواصل مع مشرفي قسم أطفالكم للمزيد من التفاصيلال 

 مع أطيب التحيات 

 إدارة المدرسة

 


