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PISA MEMO 

 

19th May 2022             Ref: 2022/131 

 
Dear Parents, 

 

The Program for International Student 

Assessment (PISA) is an international 

assessment of the skills and knowledge of 15-

year-olds.   

The subject areas or ‘domains’ assessed by PISA 

are reading literacy, mathematics, and 

science. In each cycle of PISA, one of these 

domains is the main focus (‘major domain’) of the 

assessment, with less emphasis placed on the 

remaining domains (‘minor domains’). In 2022, 

mathematics will be the major domain, and 

computer-based assessment of mathematics 

(CBAM) will be the primary mode of delivery 

for assessing mathematical literacy.  

We are pleased to announce that the selected 

students of grades 9A1, 10A, 10A1, 10B, 10B1, 

11A, 11A1, 11B, and 11B1 from our school have 

been chosen to participate in the PISA this 

academic year.  

Students from the above-mentioned grades 

will be taking the exam on 23rd and 24th May 

2022. Please ensure your child is present in 

school for the assessment, as these days 

Math Teachers will also be conducting 

activities that will be Graded. As per SPEA, 

it’s mandatory for the students (approved 

online) to be present physically in the school 

these days.  All students attending the Exam will 

be awarded with the Certificate. Kindly note that 

student performance in the PISA Exam does not 

affect student marks in school.  

Thanks in advance.  

Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 األعزاء، أولياء األمور
 

 دولي  تقييم  هو(  PISA)  الدولي  الطالب  تقييم  برنامج
 . عاًما 15 البالغين من العمر الطالب ومعرفة لمهارات

 
التي االختبار   المواد   والكتابة  القراءة  هي  يقيمها 
  ،   PISA  دورات  من  دورة  كل  في.  والعلوم  والرياضيات

 مع  ،  للتقييم"(  الرئيسي  المجال)"   المجاالت  هذه  أحد  يكون
 المجاالت)"   المتبقية  المجاالت  على  أقل   تركيزوجود  
  هي   الرياضيات  مادة  ستكون  ،   2022  عام   في"(.  الثانوية
  الحاسوبي   التقييم  وسيكون  ،  لالختبار  الرئيسي  المجال

 معرفة  لتقييم  األساسية  الطريقة  هو (  CBAM)  للرياضيات
 . الرياضية والكتابة القراءة

 
  و 9A1 الصفوف من الطالب اختيار تم أنه نعلن أن يسعدنا
10A 10  وA1 10 وB 10  وB1 11 وA 11  وA1 و  
11B 11  وB 1 هذا االختبار في للمشاركة مدرستنا من  
 . الدراسي العام

 
 في  لالختبار  أعاله  المذكورة  الصفوف  من  الطالب  سيخضع

  طفلك   حضور  من  التأكد  يرجى.  2022  مايو  24  و  23
  هذه   الرياضيات  مدرسو  سيجري  حيث  ،في الموعد   لمدرسة ل

هيئة لـ  وفقًا.  احتساب درجات عليها  سيتم  أنشطة  أيًضا  األيام
الخاص للتعليم  الطالب    الضروري  من  ،الشارقة  على 
 . األيام  هذه المدرسة في التواجد  الملتحقين بالتعليم عن بعد

 
.  االمتحان  يحضرون   الذين   الطالب   لجميع  الشهادة  منح  سيتم

 يؤثر  ال  PISA  اختبار  في  الطالب  أداء  أن  مالحظة  يرجى
 . المدرسة في  الطالب درجات على

 
 .نشكركم على حسن تعاونكم معنا

 


