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Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family!  
 
AIAS is delighted to announce that we 
have been chosen by SPEA to 
participate in the upcoming Math PISA 
test, which will take place in term 3. 
 
The PISA (Program for International 
Student Assessment) test intends to 
evaluate educational systems by 
measuring 15-year-old school students 
on their performance in Mathematics. 
Students aged fifteen years old in 
grades 9 to 11 are expected to 
participate in this test. These students 
have been identified by the school and 
will be given an orientation within the 
next two weeks on all information 
needed to perform optimally in the PISA 
test. 
 
To help prepare for the test, SPEA has 
endorsed Cerebry, a personalized Math 
teaching application. The selected 
students will receive their Cerebry log-in 
details via ClassDojo. These students 
will be expected to spend 2 hours 
weekly or 20 minutes per day on the 
Cerebry website to prepare for the PISA 
test.  
 
To emphasize the importance of the 
test, the school will replace progress in 
Exact Path Math for these students with 
Cerebry until the PISA test is conducted. 
Progress on Cerebry will be evaluated 
as a self-paced activity till then.  
 
To better prepare students, SPEA will 
also provide Math teachers training to 
holistically support students.  
 
Best regards 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 األعزاء، أولياء األمور

 التحيات! لكم منا أطيب 

  في   للمشاركة  الهيئة  قبل  من  اختيارنا  نا اإلعالن أنه قد تميسعد
 . الثالث الفصل  في سيعقد والذيللرياضيات  PISA اختبار

  تقييم  إلى (  الدولي  الطالب  تقييم  برنامج)  PISA  اختبار  يهدف
  من   البالغين  طالبال  أداء   قياس  خالل   من  التعليمية  األنظمة

 . الرياضيات في عاًما 15 العمر

  عاًما   عشر  خمسة  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الطالبسيقوم  
 تم.  االختبار  هذا  بالمشاركة في  11  إلى  9  من  الصفوف  في

 خالل   توجيههم  وسيتم  المدرسة  قبل  من  الطالب  هؤالء  اختيار
 لتقديم  الالزمة  المعلومات  جميع  لمعرفة  المقبلين  األسبوعين

 . PISA اختبار في  أداء  أفضل

الهيئةص خ  ،  لالختبار  التحضير  في   للمساعدة   تطبيق   صت 
Cerebry  ،  الرياضيات  لتعليم  مخصص  تطبيق  وهو .

  إلى   الدخول  تسجيل  تفاصيل  المختارون  الطالب  سيتلقى
Cerebry  عبر  ClassDojo  . يقضي   أن  المتوقع  من  

ً   ساعتين  الطالب  هؤالء ً   20أو    أسبوعيا يوميا  على  دقيقة 
 .PISA الختبار للتحضير اإللكتروني  Cerebry موقع

مهام   المدرسة  ستستبدل  ،  االختبار  أهمية  على  للتأكيد
ب   بـ  الطالب  لهؤالء   Exact Path  الرياضيات 

Cerebry  اختبار  إجراء  إلى حين  PISA  .التقدم  تقييم  سيتم 
 . الحين ذلك حتى ذاتي كنشاط Cerebry في

  تدريبات   أيًضا  الهيئة  ستوفر  ،  أفضل  بشكل  الطالب  إلعداد
 .شامل بشكل الطالب  لدعم الرياضيات لمعلمي

 التحيات  أطيب مع

 جريفين   جيسيكا السيدة

 المدرسة ةمدير



 


