Letter to Parents - Teacher Assessed Grades – Timetable of Additional Assessments –
May 23rd – June 2nd, 2021
Dear Parents
Ramadan Mubarak.
We hope you remain safe and well.
As previously notified, IGCSE and AS Teacher Assessed Grades will be based on a broad range
of evidence of students’ work throughout each course. Teachers and Leaders are currently
reviewing the most appropriate existing evidence which best represents the level of
achievement for each student.
Our priority now is to ensure our students have some additional assessment opportunities
to produce the best possible evidence for their grades. Work completed under ‘controlled’
conditions in school is preferred by the Exam Boards as stronger evidence.
A timetable is provided over a 2- week period for IGCSE and IAS assessments, commencing
May 23rd. It is also published on the website. For Pearson Edexcel subjects, these
opportunities will consist of ‘Unseen’ assessment questions, which we will receive from the
Board over the next 3 weeks ahead of the school- based assessment.
Students will be given as much advance notice as possible, by their teachers, of what to revise
for each assessment. However, as this is the end of each course, assessments could be based
on any area of the course covered, as would be the case if students were sitting their actual
exams.
At the end of the exams, students will be informed in advance if they still have ‘gaps’ in their
evidence. All assessments and evidence must be completed by June 4th.
We thank you for your continued support and we wish all our students the best of success in
these forthcoming assessments.
Yours faithfully

Principal

درجات طلبة  IGCSEو ASالمستندة إلى تقييم المعلّم -جدول التّقييمات اإلضافيّة
2021/6/2 - 5/23
السّادة أولياء األمور الكرام
يطيب لنا أن نهنّئكم بشهر رمضان المبارك ،راجين أن تكونوا جميعًا بخير وأمان ،وبعد:
فإن درجات ال ّ
كما أبلغناكم من قبلّ ،
طلبة في موا ّد  IGCSEو  ASالمستندة إلى تقييم المع ّلم ستوضع بنا ًء على
مجموعة واسعة من األدلّة المأخوذة من أعمال ال ّ
طلبة في ك ّل مادّة .ويعمل المعلّمون ومنسّقو الموادّ ،حاليًّا ،على مراجعة
مستوى يعكس إنجاز ال ّ
طالبّ .
إن أولويّتنا اآلن تكمن في
األدلّة المتوافرة بين أيديهم لتحديد األكثر مالءمةً والّتي تمثّل أفضل
ً
ّ
ضمان حصول طلبتنا على بعض فرص التّقييم اإلضافيّة لتقديم أفضل أدلّة ممكنة لدعم درجاتهم .واألعمال المفضّلة التي
للرقابة" في المدرسة.
تُع ّد أقوى األدلّة لدى مجالس االختبارات الدّوليّة هي األعمال المنجزة في ظ ّل ظروف "خاضعة ّ
نعمل على وضع جدول لتقييمات موا ّد  IGCSEو  ASيمت ّد ألسبوعين ابتدا ًء من  23مايو .وسيت ّم نشر هذا الجدول
إن تقييم ال ّ
على موقع األكاديميّة .وبالنّسبة للمواد الدّراسيّة الّتي يشرف عليها مجلس (بيرسون – إديكسيل) ،ف ّ
طلبة فيها يعتمد
على "أسئلة غير معلنة" سوف نتسلّمها من مجلس االختبارات خالل األسابيع الثّالثة القادمة قُبيل موعد التّقييمات المدرسيّة.
ُزود المع ّلمون طلبتهم ،مب ّك ًرا ،بأكبر قدر من اإلشعارات بخصوص ما يجب عليهم مراجعته؛ استعدادًا لتقييم ك ّل
سي ّ
أن ال ّ
طلبة قد أنهوا دراسة جميع موادّهمّ ،
مادّة .ومع ذلك ،وبما ّ
أي موضوع من الموضوعات
فإن ك ّل تقييم يمكن أن يستند إلى ّ
درست في ك ّل مادّة ،تما ًما كما هو الحال لو كان ال ّ
طلبة سيتقدّمون الختباراتهم الفعليّة.
الّتي ّ
وفي نهاية فترة االختبارات ،سوف يُبلّغ ال ّ
ي "فجوة" قد نجدها في حزمة األدلّة .ويجب عليهم إكمال جميع هذه
طلبة بأ ّ
التّقييمات واألدلّة بحلول  4يونيو .2021
المستمر ،ونرجو لجميع طلبتنا التّوفيق في تقييماتهم القادمة.
نشكركم على دعمكم
ّ
مع أطيب التّحيّات،،
مدير/ة األكاديميّة

