Year 11 and 12 Students – Mock Exams - November 24th – Dec 1st, 2021
November 2nd, 2021
Dear Parents and Families
Ta’allum Year 11 and 12 Mock IGCSE and AS level exams will take place from Wednesday November 24th until
Wednesday December 1st, as detailed in the timetable (link). Students’ attendance at all appropriate exams is
compulsory, including Islamic Studies.
These forthcoming Mock Exams will provide the best opportunity for students to demonstrate their current
level of achievement under strict exam conditions. Students will be tested at the level of difficulty they will face
in next summer’s exams. Once exams are marked, there will be important feedback to students on their areas
of strengths and weaknesses. The exam results will be essential for Year 12 students seeking references for
university applications and for Year 11 students as they consider their IAS options for the next year.
The international exam boards have not yet confirmed the arrangements for Summer 2022 IGCSE and AS exams.
Although it is most likely the exams will go ahead, it will still be important for students to have ‘evidence’ of the
standards they are achieving under exam conditions, in case there is a need for some ‘teacher assessed’ work.
Arrangements for the Mock Exams
•

•

•

•
•

•
•

All students are required to be in school for their exams. Strict social distancing, hygiene and safety
measures will apply. On arrival at school all students must follow staff directions to go directly to the
designated classroom or other exam space.
To maintain social distancing, they should arrive no more than 15 minutes before the start of the exams
and leave promptly once exams are completed for the day. If there is a gap between the times of 2 exams,
students will be supervised on site.
The Year 11 and 12 Mock exam timetable is posted on the academy website. The relevant Learning
Objectives will be published by November 4th. Please check the timetable carefully for the timings of your
child’s exams. Each day, he or she will sit up to 3 exams. Carefully note variations to some dismissal times.
Students will be required to attend school only for their exams on the timetabled days during the Mock
Exams period.
Students with chronic illnesses will sit their exams in a separate location if required. Please notify the Head
of Secondary if this is the case. If your child has an official medical certificate and is not permitted to attend
school, this certificate must be presented to the Head of School. All Secondary students must continue to
wear masks in school.
All students must wear full school uniform. Students who arrive out of uniform may not be allowed to enter
the exam room.
Students should arrive fully prepared with all the necessary, essential items of equipment for written
exams: black pen, pencil, ruler, eraser, pencil sharpener and geometric equipment as required.

Lessons will resume for students immediately after the exams finish – for Year 12, lessons recommence on
Wednesday December 1st. For Year 11, lessons will recommence on Thursday December 2nd.
We thank you for your continued support and we wish all our students the best of success in the forthcoming
Mock exams. Please do not hesitate to contact the Head of Secondary at the Academy if you require any further
clarification of the details.

Yours faithfully

Principal

صفّين )11( :و ( )12من  24نوفمبر إلى  1ديسمبر 2021
االختبارات التّجريبيّة لل ّ
 2نوفمبر 2021
السّادة أولياء األمور الكرام
تحيّة طيّبة ،وبعد:
فيُرجى العلم ّ
صفّين :الحادي عشر ،والثّاني عشر سوف تُجرى
بأن االختبارات الت ّجريبيّة في موا ّد  IGCSEو  ASلطلبة ال ّ
صل في جدول االختبارات) .(linkإنّ حضور ال ّ
طلبة اختباراتهم
ابتدا ًء من األربعاء  24نوفمبر إلى األربعاء  1ديسمبر كما هو مف ّ
ي بما فيها اختبار مادّة الت ّربية اإلسالم ّية.
إلزام ّ
توفّر االختبارات الت ّجريبيّة أفضل فرصة لل ّ
ي في ظروف اختباريّة صارمة .وسوف يتقدّم
طلبة ليُظهروا مستوى تحصيلهم الحال ّ
ّ
ُزود
صعوبة الّتي سوف تكون عليه اختبارات ال ّ
الطلبة الختبارات على مستوى ال ّ
صيف المقبل .وفور تصحيح هذه االختبارات ،سوف ي ّ
ّ
ّ
ّ
القوة في أدائهم ،والمواطن التي تحتاج إلى تحسين .إنّ هذه االختبارات ضروريّة لطلبة الثاني عشر
الطلبة بمعلومات مه ّمة عن مواطن ّ
صة بالمستوى المتقدّم
ي ،ومه ّمة لطلبة الحادي عشر الّذين يحتاجون إلى تحديد خياراتهم الخا ّ
الّذين يسعون للحصول على قَبول جامع ّ
( )IASللعام المقبل.
الرغم من أ ّنه
لم تؤ ّكد مجالس االختبارات الدّوليّة حتّى اآلن التّرتيبات الخا ّ
صة باختبارات  IGCSEو ASلصيف  .2022وعلى ّ
من المرجّح إجراء االختبارات ،فإ ّنه يظ ّل مه ًّما حصول ّ
الطلبة على "أدلّة" على أهداف التّعلّم الّتي يحقّقونها في ظروف االختبار
ي ،وذلك في حال الحاجة إلى بعض األعمال "الّتي يُقيّمها المعلّم".
ّ
الرسم ّ
ترتيبات االختبارات التّجريبيّة:
•

يجب على جميع طلبة الثّاني عشر والحادي عشر الحضور إلى المدرسة لتأدية اختباراتهم .وسوف تُطبّق تدابير صارمة
لضمان مراعاة المسافة االجتماعيّة ،وال ّنظافة والسّالمة .وعند وصول ّ
الطلبة إلى المدرسة يجب عليهم اتّباع تعليمات
ّ
صص إلجراء االختبار.
ف أو المكان المخ ّ
الموظفين؛ للتّوجّه مباشرة إلى ال ّ
ص ّ

•

للمحافظة على المسافة االجتماعيّة ،ينبغي لل ّ
طلبة ّأال يصلوا إلى المدرسة قبل  15دقيقة على األكثر من موعد بدء االختبار،
بمجرد االنتهاء من االختبار .وإذا كانت هنالك مدّة فاصلة بين اختبارين في اليوم الواحد؛ فسوف
وأن يغادروا على الفور
ّ
يت ّم اإلشراف على ّ
ّ
ُ
صفوف التي تجرى فيها االختبارات.
الطلبة خاللها في ال ّ

•

صلة على
ت ّم نشر جدول االختبارات الت ّجريبيّة لل ّ
صفّين :الحادي عشر ،والثّاني عشر .وسوف ت ُنشر أهداف الت ّع ّلم ذات ال ّ
ّ
االطالع على جدول االختبارات بعناية لمعرفة مواعيد
ي لألكاديميّة يوم الخميس  4نوفمبر .يُرجى
الموقع اإللكترون ّ
ّ
اختبارات ابنك .وفي ك ّل يوم ،سوف يجلس الطالب إلى عدد من االختبار قد يصل إلى ثالثة .الحظ بعناية االختالفات في
بعض مواعيد االنصراف.

•

خالل فترة االختبارات التّجريبيّة ،مطلوب من ّ
الطلبة الحضور إلى المدرسة فقط في األيّام الت ّي لديهم فيها اختبارات ،وذلك
وفق جدول االختبارات التّجريبيّة.

•

ّ
صصة لهم إذا اقتضت الحاجة ،وفي هذه الحالة،
الطلبة المصابون بأمراض مزمنة سوف يقدّمون اختباراتهم في غرف مخ ّ
ّ
ّ
ي يقتضي عدم حضوره إلى المدرسة؛ فإنه يجب
ي رسم ّ
يرجى تبليغ مدير المدرسة الثانويّة .وإذا كان لدى ابنك تقرير ط ّب ّ
تسليم هذا التّقرير لمدير المدرسة ،مذ ّكرين بأ ّنه يجب على جميع طلبة المرحلة الثّانويّة ارتداء الكمامة.

•

يجب على جميع ّ
ي الكامل .ومن يصل إلى المدرسة دون ارتداء ّ
الطلبة ارتداء ّ
ي ،فر ّبما ال يُس َمح
ي ّ
الز ّ
الرسم ّ
ي المدرس ّ
الز ّ
له بالدّخول إلى غرفة االختبار.

•

يجب على جميع ّ
الطلبة الحضور إلى االختبارات مستعدّين بجميع األدوات الضّرور ّية لالختبارات الكتاب ّية ،مثل :قلم الحبر
ّ
الرصاص ،والمسطرة ،والممحاة ،والمبراة ،والمعدّات الهندسيّة عند الطلب.
األسود ،وقلم ّ

وسوف ت ُستأنف الدّروس فور إنهاء االختبارات ،وذلك يوم األربعاء  1ديسمبر بالنّسبة إلى طلبة الثّاني عشر ،والخميس  2ديسمبر
بالنّسبة لطلبة الحادي عشر.
نشكركم على دعمكم المستمر ،ونرجو لطلبتنا ال ّنجاح في االختبارات التّجريبيّة القادمة .ويُرجى عدم التّردّد في التّواصل مع مدير
المرحلة الثّانويّة في حال الحاجة إلى مزيد من التّوضيح أو التّفصيل.
مع االحترام،،،
مدير/ة األكاديميّة

