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SAT REGISTRATION MEMO 
 

15/09/2020                Ref: 2021/15 

 

Dear Parents, 

 

The SAT (Scholastic Assessment Test) is a curriculum-based, high-stakes test that will provide an 

important measure of academic achievement as students prepare for post-secondary college and 

career opportunities.  Participation in the SAT also gives students valuable skills feedback, connects 

them with scholarship opportunities, and helps them select the best fit for college.  

 

Students are advised to take the SAT in grade 11 as the results of the SAT Scores are good for two 

years. The school shall provide info sessions and exam review sessions to all students of grade 11 

and 12. Also, we provide the service of registering the students for the test once they submit the 

required documents and fees. SAT books will be provided as well once registration is completed.  

Colleges and universities also use the SAT as part of their undergraduate admission process. 

 

The below listed documents must be handed over in person to the Assessment Coordinator in school. 

The registration fee for SAT is AED 600; this registration fee encompasses providing students with a 

SAT exam preparatory book, and English and Maths teacher led SAT preparatory classes conducted 

twice a month. 

 

SAT registration requirements: 

1- 1 new photo (passport size). 

2- A copy of the Emirates ID. 

3- A copy of the passport. 

4- 2 email addresses (will be used for the student account). 

5- Contact number (will be used for contacting you for further queries). 

 

The upcoming SAT exam dates for academic year 2021 – 2022 are: 

• November 06, 2021 

• December 04, 2021 

• March 12, 2022 

• May 07, 2022 

• June 04, 2022 

 

There is no restriction to the number of attempts a students can have for SAT. If a student is unhappy 

with their received score, they can re-register for the test for a date that is convenient for them. 

 

The deadline for submission is on Thursday 19 October 2021. In case the required documents 

are not submitted on time, students have to complete the registration by themselves.  

 

Thanks in advance.  

Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 
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  SATتسجيل اختبار ال

15/09/2021 

 أولياء األمور األعزاء،

للقبول في  امتحان كفاءة  كما أنه، Scholastic Assessment Test )اختبار التقييم الدراسي( هو اختصار لـ SAT اختبار ال

الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. يقيس هذا االمتحان مدى جاهزية طالّب الثانوية لاللتحاق بالجامعة ويوفر لهم أيًضا فرصة للتالي: 

 .معرفة مهاراتهم ،التحاقهم بالمنح الدراسية ، واختيار التخصص الذي يناسبهم

في الصف الحادي عشر ألن نتائج االختبار فعالة لمدة عامين. ستوفر المدرسة جلسات تعريفية   SAT يُنصح الطالب بأخذ اختبار

. كما سنقدم خدمة لتسجيل الطالب باالختبار بمجرد تقديم المستندات والرسوم  12و  11وحصص مراجعة ا لجميع طالب الصفوف 

 في القبول عملية كأحد متطلبات SAT ر الاختبا والجامعات الكليات تحتاج  .اكتمال التسجيل بعد SAT المطلوبة. سيتم توفير كتب

 .الجامعية المرحلة

  :SATمتطلبات التسجيل باختبار ال

 .صورتين شخصيتين )صور جواز السفر( .1

 .صورة الهوية اإلماراتية .2

 .صورة من جواز السفر .3

 .الطالب(عنوان بريد الكتروني )يستخدم لحساب  .4

 .رقم تواصل )سيتم استخدامه للتواصل معكم للرد على االستفسارات( .5

  تزويد تشمل درهم؛ 600 هي SAT  لل التسجيل رسوم. المدرسة في اتالتقييم منسق إلى شخصيًا  المذكورة المستندات تسليم يجب

 .الشهر في مرتين تُجرى تحضيرية دروًسا والرياضيات اإلنجليزية اللغة مدرس وسيعطي متحان،الل تحضيري بكتاب الطالب

 :هي 2022 - 2021 الدراسي للعام القادمة SAT اختبارات مواعيد

 2021 نوفمبر 06 •

 2021 ديسمبر 4 •

 2022 مارس 12 •

 2022 مايو 07 •

 2022 يونيو 4 •

 التسجيل إعادة فيمكنه عليها،  حصل التي درجاته عن راض   غير الطالب بحال كان. ختباراال إعادة لمحاوالتعدد معين  توجد ال

 .يناسبه موعدأي  في لالختبار

 الطالب على يتعين ، المحدد الوقت في المطلوبة المستندات تقديم عدم حالة في. 2021 أكتوبر 19 الخميس يوم للتقديم موعد آخر

 .بأنفسهم التسجيل إكمال

 نشكركم على حسن تعاونكم معنا 

 جريفين السيدة جيسيكا 

 مديرة المدرسة

 


