
 

 
 
January 8th, 2020 
 
Dear Parents and Students, 
 
Happy New Year and welcome back! We hope that everyone is rested and ready to work                
towards a successful term 2. 
 
Please note that Term 1 report cards will be distributed on January 19th, with              
Parent-Teacher interviews to follow on January 22nd 
 
Also, please find the checkpoint assessment schedule for the first half of Term 2.  
 

 Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 

Jan 12th-16th Arabic (writing) English (writing) Math 

Jan 19th-23rd Science (practical) Islamic Studies UAESS 

Jan 26th-30th Math ESS Business Studies 

Feb 2nd-6th Arabic (writing) English (writing) ICT 
 
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,  
 
 
 
Ms. Reema Abu Shamat Mrs. Aiten Suleiman 
Assistant Head of Secondary Head of MOE 
Curriculum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

  8 ینایر 2020

 المحترمین، السادة أولیاء أمور وطالب مدرسة فرجینیا الدولیة الخاصة

نأمل كما راحة على حصلتم و ممتعة عطلة قضیتم قد تكونوا أن آملین األول الدراسي الفصل عطلة بعد بعودتكم                     نرحب
 أن تكونوا جاهزین لجعل الفصل الدراسي الثاني ناجحًا.

 یرجى اإلطالع على الجدول الزمني  الختبارات (تقییمات) الجزء األول من الفصل الدراسي الثاني:

  

   االختبار األول االختبار الثاني االختبار الثالث

العربیة اللغة اإلنجلیزیة (إنشاء) الریاضیات   اللغة
 (إنشاء)

16 إلى 12  
 ینایر

- 6) الوطنیة     التربیة
(8  

23 العلوم (عملي) التربیة اإلسالمیة إلى 19  
 ینایر

- 9) األعمال     إدارة
( 10 

باللغة االجتماعیة    الدراسات
 اإلنجلیزیة

30 الریاضیات إلى 26  
 ینایر

العربیة اللغة اإلنجلیزیة (إنشاء) تكنولوجیا المعلومات   اللغة
 (إنشاء)

6 إلى 2  
 فبرایر

 كما ستقدم المدرسة التالي:

 •   تواصل منتظم من قبل معلمینا.

 •  إرسال مهام التقییم والخطوط العریضة في مهلة أقصاها یوم الخمیس قبل اإلختبار.

 •  تحدید مهام تقییم تتطابق مع التعلیم والتعلم الذي حدث بالفعل في الصف.

 •  إرسال معاییر النجاح (نماذج التقییم ، أوراق عمل ، إلخ...)

 •  فرصة إضافیة لتحسین النتائج بعد التقییم األول

 •  تخفیف العبء على الطالب (ال واجبات إضافیة أو تقییمات إضافیة خارج جدول اإلختبارات)

 شكرًا لدعمكم المتواصل.

  أطیب التحیات،



 

 
 

 األستاذة ریما أبو شمط
 األستاذة أیتن سلیمان

  نائب رئیس المرحلة الثانویة  (منهاج)
 رئیس المواد الوزاریة

 


