
 
PERFORMANCE TASKS MEMO 

 

22 November 2021        Ref: 2021/62 
 
Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family! 
 
As we move closer to the end of our first term, we will begin our process of 
evaluating student learning through performance tasks. A performance task is any 
learning activity or assessment that asks students to demonstrate their knowledge, 
understanding and proficiency. Performance tasks yield a tangible product and/or 
performance that serve as evidence of learning.  

Please be informed that: 

• Performance tasks for English, Maths, Science, Physics, Chemistry, 
Biology, Arabic, Islamic Studies, Social Studies are part of our school’s 
assessment plan and are weighted at 20 marks for Grades 4 to 12.  

• Performance tasks for ICT and MEP are weighted at 40 marks for Grades 1 to 
12.  

• Students will be asked to create the performance task either individually or as 
part of a group; this arrangement will be decided by the subject teachers. 

Students will be provided with a “performance task sheet” accessible through MS 
Teams that will contain all the information necessary to successfully produce a 
remarkable performance task submission. The performance task sheet will also 
contain a mark rubric that teachers will use to assess the quality and accuracy of the 
submitted work. The rubric will inform students on the necessary points that the 
performance task submission must address to get an “outstanding” rating.  

Students are expected to submit the performance task with an oral presentation 
explaining the created product. Students will either be asked to present their 
performance task face to face in the classroom, or will be asked to submit a video of 
them presenting their performance task. The works and videos will be submitted on 
MS Teams for Grades 1 – 12.  

Please find a timeline of all the important performance task related dates, from 
student orientation to work submission below.  

Date Tasks 

28th November – 30th 
November 2021 

Submission of 1st draft of performance task for Grades 1 
to 12. This will be an opportunity for students to gain 

feedback from teachers on how they can improve upon 
their submitted work with reference to the mark rubric 

5th December – 9th 
December 2021 

Deadline of submission of performance tasks for every 
subject. This will include submission of the performance 

task presentation. 

 
Best regards 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

   

 



 

 
 مهام األداء

 

 2021 نوفمبر 21

 

 األعزاء، أولياء األمور

 

 لكم منا أطيب التحيات! 

. مهمة األداء هي أي نشاط مهام األداءتقييم الطالب من خالل  بمرحلةمع اقترابنا من نهاية الفصل الدراسي األول ، سنبدأ 

 . إنتاج "مشروع" من خالل للمادة الطالب يعكس مدى معرفةتعليمي أو تقييم 

 ن: أالعلم يرجى 

العربية ،  اللغة للغة اإلنجليزية ، والرياضيات ، والعلوم ، والفيزياء ، والكيمياء ، وعلم األحياء ، و هي • مهام األداء

الرابع إلى الثاني  للصفوف من  درجة 20. مجموع الدرجات لمهام األداء هووالدراسات اإلسالمية ، والدراسات االجتماعية

 عشر.

درجة للصفوف من   40هي  التربية األخالقيةمعلومات واالتصاالت و تكنولوجيا اللمادة مهام األداء مجموع درجات  • 

 األول إلى الثاني عشر. 

 من قبل معلمي المادة. ترتيب ذلك؛ سيتم اتمجموع بداء إما بشكل فردي أو األ مهام العمل علىالطالب  على• 

 

 الالزمة المعلومات جميع على ستحتوي والتي MS TEAMS خالل من" األداء مهام ورقة" بـ الطالب تزويد سيتم

  لتقييم المعلمون يستخدمه تقييم نموذج على أيًضا األداء مهام ورقة ستحتوي. بنجاح مشاريعهمبإنجاز  لمساعدة الطالب

 ". متميز"  تصنيف على  للحصول الضرورية النقاطلمعرفة  التقييم نموذجل يجب الرجوع. العمل ودقة جودة

 بهم الخاصة األداء مهمة تقديم إما لطالبل يمكن. المشروع يشرح شفهي تقديمي عرض مع األداء اممه تسليم الطالب على

  المشاريع تسليم سيتم. به المشروع يعرضون لهم فيديو مقطع إرسال عن طريق أو ،  الدراسي  الفصل في لوجه وجًها

 .12 إلى 1 من للصفوف MS Teams على الفيديو ومقاطع

 . أدناه األداء بمهمة المتعلقة المهمة التواريخ لجميع زمنيال جدولال على االطالع يرجى

 

 

 

 مع تحيات،

 مديرة المدرسة:

 السيدة جيسيكا جريفين 

Date Tasks 

 2021 نوفمبر 30 - نوفمبر 28
  فرصة  هذه ستكون. األداء مهمةمسودة أولى لل 12-1طالب الصفوف من  إرسال

 بالرجوع عملهم تحسين كيفية حول المعلمين من تعليقات على  للحصول  للطالب
 .التقييم نموذج إلى

 عرض المشروع. تقديم ذلك وسيشمل. مادة لكل األداء مهام لتسليم موعد آخر 2021 ديسمبر 9 - ديسمبر 5


