
SOCIAL STUDIES BENCHMARK TEST MEMO 

االجتماعية  الدراسات  معيار اختبار   
 
24 May 2021           Ref: 2021/124 
 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family! 
 
As recommended by SPEA, kindly be 
informed that the school plans on 
conducting the Social Studies 
Benchmark Test (SSBT) on 27th May 
2021. 
 
The Social Studies Benchmark Test 
assesses a school’s performance in the 
Social Studies subject to compare 
student performance nationally. The test 
is created based on the Ministry of 
Education standards in the UAE.  
 
AIAS will conduct SSBT exams online 
for all students from Grades 1 to 12. 
Arab students will have to participate in 
the exam administered in Arabic 
language, while non – Arab students will 
participate in the exam administered in 
English language. This exam will be for 
the duration of one hour and will be 
administered from 9:00 am to 10:00 am. 
The results of a student in the SSBT 
exams will not affect the final grades of 
the student at the end of the term.  
 
Each student will be receiving their 
unique user ID and password through 
ClassDojo; these details must be saved 
for use on the day of the exam to log in 
to the SSBT exam. 
 
Click here to find the link to the meeting 
through which your child will participate 
in the exam. 
 
Browser check: It is recommended by the 
SSBT group that students take the exam 
on the Google Chrome browser. The 
link through which the test can be taken 
will be shared on the day of the test. 

 
Best regards 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 
 

 ،،، األعزاء أولياء األمور 
 

 لكم منا أطيب التحيات !! 
 
 

الخاص،   وفقًا للتعليم  الشارقة  هيئة    العلم   يرجى   لتوصيات 
مادة  اختبار  إلجراء  تخطط  المدرسة  بأن   الدراسات   لمعيار 

 .2021 مايو  27 في  (SSBT) االجتماعية
 
  في   المدرسة  أداء  االجتماعية  الدراسات  معيار  اختبار  يقي ِّم
.  الوطني  المستوى  على  الطالب   أداء  مقارنةبعد    المادة  تعليم
 والتعليم  التربية  وزارة  معايير  على  بناءً   االختبار  وضع  تم
 .المتحدة  العربية اإلمارات في
 

بعد SSBT امتحانات المدرسة  ستجري    لجميع   عن 
.  عشر  الثاني  الصف   إلى   األول   الصف   من   الطالب 
  الذي   االمتحان   في   المشاركة   العرب   الطالب   على  وسيتعين

  غير   الطالب   سيشارك  بينما  ،  العربية  باللغة   إجراؤه  يتم
.  اإلنجليزية  باللغة   إجراؤه  يتم  الذي  االختبار  في  العرب
  الساعة   من ، وسيكون  واحدة  ساعة   لمدة   االختبار  هذا  يستمر
  الطالب   نتائج  تؤثر  لن.  صباًحا   10:00  حتى صباًحا  9:00
  الفصل   نهاية   في  الدرجات  على SSBT امتحانات   في

 .الدراسي
 

الخاصة    المرور  وكلمة   المستخدم   معرف  طالب  كل  سيتلقى
تطبيق خال   من   به   هذه   استخدام   يجب   ؛  ClassDojo ل 

 اختبار  إلى   الدخول   لتسجيل  االمتحان   يوم   في   التفاصيل
SSBT. 

 
 االمتحان قاعة  رابط  على  للحصول هنا الضغط  الرجاء

 
  بإجراء   الطالب SSBT مجموعة   توصي :  المتصفح  فحص 

 ستتم .Google Chrome متصفح   على  االختبار
 .االختبار يوم في   الرابط ةمشارك

 
 التحيات  أطيب  مع

 جريفين  جيسيكا السيدة
 المدرسة  ةمدير

 

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:w:/p/akanksha/ESG9t00yC6dPrxsmANKQ5qwB8S3cIbWZGiMPP2LVwNOeSQ?e=qcd5Bo
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:w:/p/akanksha/ESG9t00yC6dPrxsmANKQ5qwB8S3cIbWZGiMPP2LVwNOeSQ?e=aM4IF4

