
 
 

SCHOOL ANNOUNCEMENT 
RESEARCH ACTIVITIES IN GRADES 11 and 12 

 
18 January 2022         Ref: 2022/79 
 
Dear Parents,  
 
Greetings from AIAS Family!  
 
It behooves us to inform you about the 
ongoing Research activity this Academic 
Year, which began in Term 1, involving 
students of Grade 11 and 12.  
 
The first phase of the research (in Term 1) 
dealt with the completion of the Research 
Matrix. Large majority of them have 
defended their research matrix to our invited 
panelists who also revised  their proposal. 
Research matrix contain their research 
proposal for the year. Please note that no 
student can commence research work 
whose Research Matrix is not approved. 
Each final research work will contain a 
minimum of 4000 words and a maximum of 
7000 words. 
 
Students are expected to start the 
implementation of the research this January 
2022 through their approved matrix. Their 
English teacher will arrange a meeting with 
the panelists this month if they have not 
successfully completed their defense yet. 
 
In the process of their research, students 
may use any of the approaches as 
conducting interviews, surveys/ 
questionnaires; collection and collation of 
inventory/data, among other research 
instruments needed to source information. 
You may refer to the approved research 
matrix handed over to them by their English 
Teachers. 
 

 األعزاء، أولياء األمور
 

 لكم منا أطيب التحيات! 
 

"البحوث" التي يتوجب على  نود إبالغكم حول تفاصيل
  في بدأ والذي األكاديمي، العام هذا الطالب تسليمها خالل

 . 12 و 11 الصفين طالب شملو األول الدراسي  الفصل
 

  إكمال( األول  الفصل في) البحث من األولى المرحلة تناولت
 قدم بعض الطالب)االقتراحات العامة( حيث  مصفوفةال
  قاموا  الذينو المدعوين  اللجنة أعضاء أمام ضمونهام

  ال أنه مالحظة يرجى ات.قتراحتلك اال بمراجعةبدورهم 
  الموافقة تتم لم  الذي البحثي العمل يبدأ أن طالب ألي يمكن
  4000 من نهائي بحثي عمل  كل سيتكون. تهمصفوف على
 . أقصى كحد كلمة 7000 و أدنى بحد كلمة

 
 يناير في البحث تنفيذ في الطالب يبدأ أن المتوقع من

 مدرس سيقوم. الموافق عليها المصفوفة   خالل من 2022
  هذا اللجنة أعضاء مع اجتماع بترتيب اإلنجليزية اللغة

 .يكمل الطالب نقاشهم بعدبحال لم  الشهر
 

  األساليب من أي  استخدام للطالب يمكن ، البحث عملية في
  ؛ االستبيانات/  واالستطالعات المقابالت إجراء التالية:

  البحث أدوات بين من ، البيانات/  المخزون وتصنيف جمع
 الرجوع يمكنك. المعلومات درامصلجمع   الالزمة األخرى

  اللغة يمدرس سلمها التي المعتمدة البحث  مصفوفة إلى
 .للطالب اإلنجليزية

 
 وقتهم بصورة فعالة استثمارب الطالب مساعدة يجب لذلك

 :مثل البحثية األهداف لتحقيق
 
 بعد ما اجتماعات أو/  و استراحة  وقت على  الحصول. 1

  في المعلم مشار إليه )اسم. األبحاث مستشاري مع المدرسة
 .( المعتمدة البحث مصفوفة

 .البحث مستشارمع  عن بعد اجتماعات  عقد. 2
  الفئة المجرى عليها البحث مع مقابالت إجراء. 3
 . (المستهدفين)
 . االستبيانات توزيع. 4



 
Students therefore should be assisted with 
necessities and access to invest time and 
effort towards their research objectives such 
as: 
 

1. Having break time and/or after-

school meetings with their Research 

Advisers. The name of their adviser 

is indicated in their approved 

research matrix. 

2. Having online meetings scheduled 

by their Research Advisers. 

3. Conducting interviews with their 

target respondents. 

4. Distribution of research tools such as 

surveys or questionnaires depending 

on the nature of their research. 

5. Organizing focus groups and making 

observations 

•  

The final output of the Research is graded 
into the Performance Task context. Marks 
will be awarded within the provisions of the 
Research rubrics. 
 
Outstanding researches will be presented to 
their school mates and to our international 
partner school by April or May of this year. If 
there are further clarification regarding this 
matter, please contact their English 
teachers for more details. 
 
We suggest that you have a conversation 
with your child about this as we deemed it 
wise to prepare them early for the academic 
requirements needed for their higher 
education. 
 
Regards, 
 
Mrs. Jessica Griffin 
School Principal 
 

 المالحظات وإبداء التركيز مجموعات تنظيم. 5
 
 رصد سيتم. األداء مهمةب للبحث  النهائي الناتج تصنيف يتم

 . تصحيح معيننموذج  ضمن العالمات
 

  دولية ومدارس المدرسة  في المتميزة األبحاث عرض سيتم
بحال وجود  . العام هذا من مايو أو  أبريل خالل شهر أخرى

  اللغة يرجى التواصل مع معلمي مزيد من االستفسارات،
 .اإلنجليزية

 
  الشأن هذا  حول ننصح حضراتكم بمحاورة أطفالكم

 . العالي للتعليم الالزمة األكاديمية للمتطلبات مبكًرالتجهيزهم 
 

 ، مع تحيات
 

 جريفين جيسيكا السيدة
 مدرسة ال ةمدير

 
 

 


