
 IBT EXAMS MEMO 
 

01 November 2022                   Ref: 2022/27 
   
Dear Parents, 
 
Greetings from the AIAS family! 
 
As stated in our MAP and Mastery Test schedule released on 19th October, kindly 
note that the school plans on conducting Arabic IBT exams for Arab students on 03rd 
November (Thursday) and for Non Arab students on 08th November (Tuesday). 
 
AIAS will conduct IBT exams online for all students from Grades 3 to 10. Please 
find below the test schedule the school plans on following for conducting the IBT 
exams: 
 

Date of IBT Exam Exam Subject Grade Level and Schedule 

03rd November 2022 
Arabic ‘A’ – Arab 

Students 

Grade 3, 4 – 
7:30 am to 8:30 am 

Grade 5, 6 – 
8:30 am to 9:30 am 

Grade 7, 8 – 
9:30 am to 10:30 am 

Grade 9, 10 – 
11:45 am to 12:45 pm 

08th November 2022 
Arabic ‘B’ – Non 
Arab Students 

Grade 3, 4 – 
8:00 am to 9:00 am 

Grade 5, 6 – 
9:15 am to 10:15 am 

Grade 7, 8 – 
10:30 am to 11:30 am 

Grade 9, 10 – 
11:45 am to 12:45 pm 

 
Non-Arab students on 03rd November, and Arab students on 08th November, are 
expected to use the scheduled exam time to work on their pending tasks and/or 
Exact Path activities.  
 
We would like to emphasize the importance of all students participating in this 
exam. Please ensure your child attends school on time for the exam. 
 
As this is an online exam, we highly recommend that your child bring their own 
device and headphones to school.  
 
Browser check: To prepare your device for the IBT exams, kindly click the following 
link through the device your child intends to use for the exams. This will let you know 
if your device is compatible with the IBT exam website: 
https://oars.acer.edu.au/browserexam/#/  
 
Best regards 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 
 
 
 
 
 
 

https://oars.acer.edu.au/browserexam/#/


 أولياء األمور األعزاء،

 تحيّة طيبة من مدرسة االتقان األمريكيّة الخاّصة!  

من شهر اكتوبر، فنّود لفت انتباهكم بأن المدرسة   19والذي تمت مشاركته في  MAPكما هو موّضح في جدول اختبارات االتقان والـ

نوفمبر )يوم الخميس(   3باللغة العربيّة. سيخضع الطالب العرب  لالختبار المذكور في    IBTستقوم بإخضاع الطالب الختبارات 

 نوفمبر )يوم الثالثاء(.   8وسوف يخضع الطالب غير العرب الختبارهم في 

. الرجاء اإلطالع على الجدول أدناه للحصول  IBTالمدرسة بإخضاع جميع الطالب من الصف الثالث وحتّى العاشر الختبارات ستقوم 

 على المعلومات المتعلقة باالختبارات: 

 IBTتاريخ اختبار الـ مادة االختبار  الصف والوقت 

 الصف الثالث والرابع

ً   8.30صباحاً وحتّى    7.30من   صباحا

 2022نوفمبر  3 الطالب العرب  –  "A"العربّية 

 الصف الخامس والسادس 

 صباحاً..   9.30صباحاً وحتّى    8.30من 

 الصف السابع والثامن 

  10.30صباحاً وحتّى    9.30من 

 صباحاً. 

 الصف التاسع والعاشر 

 ظهراً   12.45صباحاً وحتّى  11.45من 

 الصف الثالث والرابع

 صباحاً    9.00صباحاً وحتّى    8.00من 

 2022نوفمبر  8 للطالب غير العرب  – Bالعربّية 

 الصف الخامس والسادس 

ً 10.15وحتّى    9.15من   صباحا

 الصف السابع والثامن 

ً   11.30وحتّى  10.30من   صباحا

 الصف التاسع والعاشر 

 ظهراً  12.45وحتّى  11.45من 

 

نوفمبر( أن يستخدموا وقت االختبار الُمجدّول إلنهاء المهمات    8نوفمبر( والعرب )في  3الطالب الغير عرب )في من المتوقّع من 

 الُمعلقة و/أو القيام بنشاطات المسار الصحيح. 

 نّود أيضاً التنويه ألهمية مشاركة جميع الطالب في هذا االختبار. الرجاء التأكد من حضور ابنكم والتزامه بالتوقيت.  

وبما أنه اختبار قائم على استخدم االنترنت )اونالين(، فمن المحبذ أن يجلب ابنكم لوحه الرقمي الخاص باإلضافة إلى سماعات رأس  

 إلى المدرسة.  

، فالرجاء الضغط على الرابط أدناه باستخدام جهاز ابنكم المراد  IBTلتحضير جهازك إلختبارات الـ التأكد من المتصفح الُمستخدم:

ع لالختبار بواسطته. فالهدف من الرابط التأكد من أن الجهاز متوافق مع متطلبات صفحة اإلختبار على اإلنترنت:  الخضو 

 https://oars.acer.edu.au/browserexam/#/ 

 التمنيات،أفضل 

 السيّدة جيسكا جريفن 

 مديرة المدرسة  

https://oars.acer.edu.au/browserexam/#/

