
 

February   12th,   2020  
 
Dear   Parents   and   Students,  
 
Welcome  back  from  the  Half  Term  break!  We  hope  that  everyone  is  returning  rested  and  ready                 
to   get   back   to   work  
 
Please  find  the  checkpoint  assessment  schedule  for  the  remainder  of  Term  2.  As  with  Term  1,                 
we  will  be  including  a  cross-curricular  project  component  as  part  of  the  assessment  program               
(details  to  follow)--and  as  such  we  have  lightened  the  Checkpoint  Assessment  schedule             
considerably.  We  have  also  arranged  for  the  Feb  16th-20th  checkpoint  assessment  to  be              
completed   as   homework.  
 
 

 Assessment   1  Assessment   2  

Feb   16th-20th  Science   (practical)  Islamic   Studies  

Feb   23rd-27th  Arabic  English  

Mar   1st-5th  Math  

Mar   8th-12th  ICT  

Mar   22nd-26th  Exams  
 
Throughout   the   process   parents   and   students   should   expect:  

● regular/timely   communication   from   the   teachers   
● assessment   tasks/outlines   sent   on   the   final   Thursday    before    the   assessment  
● assessment   tasks   that   match   the   teaching   and   learning   that   has    already    taken   place  
● corresponding   success   criteria   (rubrics,   question   banks,   etc…)  
● an   additional   opportunity   to   improve   results    after    the   initial   assessment  
● balanced  workload  that  does  not  include  additional  homework  or  assessments  outside  of             

the   checkpoint   assessment   schedule  
 
Thank   you   for   your   continued   support.  
 
Kind   regards,   
 
 
 
Mrs.   Aiten   Suleiman Ms.   Reema   Maher  
Head   of   MOE   Curriculum Asst.   Head   of   Secondary  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  12  ف��اير    2020

 السادة   أولياء   أمور   وطالب   مدرسة   فرجي�يا، 

 نتم��   أن   ت�ونوا   قد   قض�تم   عطلة   منتصف   فصل   ممتعة   وأن   ي�ون   طالبنا   جا�زون   للعودة   إ��   الدراسة. 

 ير��   اإلطالع   ع��   ا��دول   الزم��   ا��ديد   لالختبارات   (التقييمات)   خالل   ا��زء   الثا�ي   من   الفصل   الدرا���   الثا�ي   ل�س�يل   عملية   التخطيط. 
)    و�ذلك   ن�ون   قد   خففنا   جدول 

ً
 وكما   ��   الفصل   األول   سنقوم   بإدراج   مشروع   مش��ك   كجزء   من   التقييم   ال��ا�ي   (ترسل   التفاصيل   الحقا

 التقييمات   /   االختبارات   إ��   حد   كب��.   وتجدر   اإلشارة   ا��   أن   التقييمات   من    16  ا��    21  ف��اير   ست�ون   عبارة   عن   فروض   م��لية. 

 

 
 االختبار   الثا�ي  االختبار   األول 

 ال��بية   اإلسالمية  العلوم   (عم��)   16  -  21  ف��اير 

 اللغة   اإلنجل��ية  اللغة   العر�ية   23  -    27  ف��اير 

 الر�اضيات   1  -    5  مارس 

 تكنولوجيا   املعلومات   8  -    12  مارس 

 امتحانات   الفصل   ال��ائية   22  -    26  مارس 

 كما   ستقدم   املدرسة   التا��: 

 •     تواصل   منتظم   من   قبل   معلمينا. 

 •    إرسال   م�ام   التقييم   وا��طوط   العر�ضة   ��   م�لة   أقصا�ا   يوم   ا��م�س   قبل   اإلختبار. 

 •    تحديد   م�ام   تقييم   تتطابق   مع   التعليم   والتعلم   الذي   حدث   بالفعل   ��   الصف. 

 •    إرسال   معاي��   النجاح   (نماذج   التقييم   ،   أوراق   عمل   ،   إ��...) 

 •    فرصة   إضافية   لتحس�ن   النتائج   �عد   التقييم   األول 

 •    تخفيف   العبء   ع��   الطالب   (ال   واجبات   إضافية   أو   تقييمات   إضافية   خارج   جدول   اإلختبارات) 

 
 شكرا   لدعمكم   املتواصل. 

 أطيب   التحيات، 

 األستاذة   أي�ن   سليمان   األستاذة   ر�ما   ما�ر 

 رئ�سة   املواد   الوزار�ة  نائب   رئ�س   قسم   املرحلة   الثانو�ة 


