نتائج االختبارات الدّوليّة – يونيو 2020
ّ
األعزاء
السّادة أولياء األمور
تحيّة طيّبة ،وبعد:
كما نعلم جمي ًعا ،لقد شهدنا ظرو ًفا استثنائيّة بسبب انتشار فيروس كوفيد  .19وآمل أن تكونوا أنتم وعائالتكم بصحّة وعافية في
الظروف المتحدّية ،متطلّعةً إلى عودة حميدة إلى الحياة ّ
ظل تلك ّ
ي الجديد.
الطبيعية وإلى العام الدّراس ّ
صيف؛ قامت جميع مدارس (تعلّم) بعمليّة صارمة لجمع األدلّة والتّنبّؤ بدرجات ّ
الطلبة في IGCSE
وبسبب إلغاء اختبارات هذا ال ّ
ّ
و .IASوقد استغرقت العمليّة ما يقرب من شهرين بمشاركة جميع الموظفين المعنيّين في جميع مدارسنا؛ لمراجعة المعايير وضمان
حصول جميع ّ
مرات عديدة ،كما
الطلبة على أفضل الفرص لل ّنجاح .وقد ت ّم التّحقّق من دقّة الدّرجات المرسلة إلى هيئات االختبارات ّ
ّ
صصين وقادة جميع الموادّ.
ت ّم اعتمادها بوساطة مجموعة من
الموظفين المتخ ّ
صارمةّ ،
فإن هيئات االختبارات بلّغت جميع المدارس على مستوى العالم بعزمها على تطبيق نموذج
الرغم من هذه العمليّة ال ّ
على ّ
ّ
ّ
ي خاصّ بنتائج هذا العام ،وهذا يعني أن بعض التعديالت قد أجريت على الدّرجات الممنوحة من قبل المدارس ،كما
ي معيار ّ
إحصائ ّ
ي .ويبقى للمدارس ّ
حق االعتراض في حال اعتقادها ّ
يعني ّ
أن بعض
أن بعض ال ّنتائج قد ترتفع أو ينخفض بنا ًء على ال ّنموذج المعيار ّ
الطلبة حرموا من الحصول على ما يستحقّون من الدّرجات ،ولن يكون بإمكان ّ
ّ
ي .ونحن نأمل
الطلبة تقديم ذلك االعتراض بشكل فرد ّ
أن تكون عمليّة تدقيق الدّرجات الممنوحة من قبلنا ستساهم في جعل ما يطرأ عليها من تعديل ً
قليال جدًّا .وسنكون من جهتنا كمدرسة
بأن بعض ّ
قادرين على االعتراض والتّفنيد في حال أن أيق ّنا ّ
الطالبات قد حرمن من الحصول على الدّرجات المستحقّة.
وسوف يت ّم تذكير ّ
الطلبة الّذين حصلوا على درجات دون المتوقّع أو المأمول فيه ّ
بأن الفرصة متاحة أمامهم لرفع درجاتهم من خالل
اختبارات أكتوبر ونوفمبر القادمين ،وسوف تتاح تفاصيل هذه العمليّة على موقع األكاديميّة ّ
للطلبة عند إعالن الدّرجات.
شكاوى الفرديّة إلى هيئات االختبارات من قبل ّ
وال يجوز تقديم ال ّ
الطالبات مباشرة ،وإ ّنما من خالل المدرسة فقط ،ومن خالل اتّباع
ّ
شكاوى المتاحة على موقع المدرسة ،وذلك في حال اعتقاد ّ
سياسة ال ّ
االطالع
الطالبة أ ّنها عوملت بغير عدالة أو بتحيّز ضدّها( .يمكن
على مزيد من المعلومات حول عمليّة االختبارات وإجراءات ال ّ
شكاوى بزيارة موقع األكاديميّة).

الحصول على النّتائج
ستكون ال ّنتائج متاحة ابتدا ًء من السّاعة  10:00وفق المواعيد اآلتية:
هيئة االختبار
Cambridge IGCSE and IAS
Pearson (Edexcel) IAS
Pearson (Edexcel) IGCSE

مواعيد النّتائج
الثّالثاء  11أغسطس 2020
الخميس  13أغسطس 2020
الخميس  20أغسطس 2020

ّ
ّ
والطالبات وأولياء األمور؛ نرجو تذكيركم بأ ّنه عند الحضور للحصول على ال ّنتائج سوف تطبّق قواعد
الموظفين
ومن أجل سالمة
ّ
التّباعد /المسافة االجتماعيّة بشكل كامل .ويجب على الطالبات وأولياء األمور عدم التّج ّمع في ردهة االستقبال أو أمام مبنى األكاديميّة،
ّ
موظفونا بالتّحقّق
كما ينغي ترك مسافة مترين ( )2حيثما أمكن ذلك ،ويجب ارتداء أقنعة الوجه عند دخول مبنى األكاديميّة ،وسيقوم
من حيازتكم تطبيق (احتراز) على هواتفكم قبل السّماح بالدّخول.
ونو ّد تذكير ّ
الطالبات ّ
الروابط المض ّمنة في رسالة ت ّم
بأن بإمكانه ّن الحصول على الدّرجات من خالل ( )Result Plusباتّباع ّ
ّ
ّ
ي بما في ذلك صندوق (.)Junk mail
ي؛ لذا يُرجى
إرسالها
منهن تفقّد البريد اإللكترون ّ
إليهن عبر البريد اإللكترون ّ
الموظفين للحديث حول ال ّنتائج مع ّ
ّ
الطلبة وأولياء أمورهم ،ولكن قد ال يتم ّكنون من تقديم اإلجابات
سيتوافر في المدرسة بعض
ّ
ونظرا إلى ّ
أن
ال ّنهائيّة .ومع ذلك ،فإ ّنه يمكنني طمأنة جميع أولياء األمور والطالبات بأ ّننا سنبذل قصارى جهودنا خالل هذه العمليّة.
ً
هذه العمليّة جديدة بال ّنسبة إلينا جميعًا؛ فنرجو مراجعة الموقع بانتظام للحصول على آخر التّحديثات والمزيد من المعلومات بخصوص
اختبارات الخريف (أكتوبر /نوفمبر) واإلجراءات األساسيّة المطلوبة .وإذا كنتم بحاجة إلى مزيد من الدّعم أو المعلومات؛ فإ ّننا سنكون
على أت ّم استعداد لتقديم ذلك دون تأخير.
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
وأخيرا ،فإ ّننا نرجو لطلبتنا ك ّل التّوفيق ،مؤ ّملين ،بكل إخالص ،في أن الدّرجات التي يحرزها كل منهم ستكون عونا لهم على التقدّم
ً
بك ّل ثقة إلى األمام في المرحلة القادمة من حياتهم التّعليميّة.
مع أطيب التّحيّات،،،

أندي هابل
ّ
مدير المرحلة الثانويّة

Dear Parents
Examination Results – June 2020
As we are all aware, this year has seen us all experience a unique set of circumstances centred
around the Covid-19 virus. I trust that you and your family have remained safe during these
challenging times and I look forward to the new school year and returning to relative
normality.
Following the cancellation of exams this summer, all Ta’allum academies went through a
rigorous process to gather evidence and predict grades for students at both IGCSE and IAS
levels. This process took nearly two months to complete and involved staff across all
academies reviewing standards to ensure that all our students were given the best possible
opportunity to succeed. Grades that were sent to the Examining Boards were checked and
re-checked and agreed on by a group of specialist staff and leaders in each subject area.
In spite of this process, the Examining Boards have informed all schools globally that they will
apply a statistical model to this year’s results which may mean some adjustments are made
from the Centre-assessed grades submitted. This means that some grades could go up or
down depending on the model used. Schools will have the right to appeal where they
consider students have been disadvantaged by this approach but individual students will NOT
be able to challenge grades with the Examining Boards. We are hopeful that the
thoroughness and degree of scrutiny applied to our predictions will result in very few
amendments but as a school we WILL able to challenge results where we feel a student or
group of students have been disadvantaged.
All students are reminded that should they be awarded a grade lower than expected or hoped
for, a full series of resit exams will take place during October and November – details of this
process will again be on the website and will also be shared with students when collecting
results.
Individual complaints from students may only be made to the school, using the Complaints
Policy which can be found on the school website, where a student believes they have been
treated unfairly or bias is indicated. (Further information on the exam process and the
complaints procedure this year can be found on the academy website).
Collection of results
Results will be available for collection from 10.00am on the following days:
Cambridge IGCSE and IAS
Pearson (Edexcel) IAS
Pearson (Edexcel) IGCSE

Tuesday 11th August
Thursday 13th August
Thursday 20th August

In order to ensure the safety of staff, students and parents, can I remind you all that when
collecting results, social distancing rules will be applied in full. Parents and students should
not gather in groups in reception or outside the academy buildings and should maintain a 2m
distance wherever possible. Face masks should be worn when entering the building and
Ehteraz checks will be conducted by site personnel before entrance is allowed.
Students are reminded that they can also access their results using the Results Plus service
following the links included in an email that will already have been sent to all students. Please
check your inbox (including Junk mail) to check receipt.
A number of staff will be on hand to talk through results with students and parents but may
not be able to provide final answers, however, I can reassure all parents and students that we
will make every effort to support our leaners through this process. As this is a new process
for us all, please check the website regularly for updates and further information on the
autumn resit programme and essential action that may be required. Should you need further
support or information we will do our very best to provide this without delay.
Finally, I wish all students the best of luck and sincerely hope that the results achieved support
individuals to progress on to the next part of their education journey with confidence.
Yours sincerely
Andy Hubble
Head of Secondary

