Mid Semester 2 Assessments 2019 – Tablets Required Every Day
Years 5 - 9
March 18th 2019
Dear Parents
For the Mid Semester Assessments next week we remind you that the majority of tests will be
conducted on tablets using the OWLTS online testing system. The tablets are a required and essential
item for all students every day and they have been successfully used in the previous Mid Semester 1
and End of Semester 1 Assessments.
We feel certain that you will wish to remind your child to show a strong sense of personal responsibility
and positive working attitude by bringing a fully charged working tablet to school every day. Although
we sincerely hope it will be unnecessary a behaviour points sanction will be given to students who fail
to comply without good reason.
In the event of your child’s tablet being damaged or requiring repair, please contact the IT Department
to register the issue before the assessments.
We thank you as always for your support and we wish your child the best of success in the Mid
Semester 2 Assessments.
Yours faithfully
Head of School

9 - 5  للصّفوف2019 ي الثّاني
ّ التّابلت مطلوب يوم ًّيا الختبارات منتصف الفصل الدّراس
2019  مارس18
ّ
،أعزاءنا أولياء األمور الكرام
: وبعد،تحيّة طيّبة
ّ  الّتي ستُجرى األسبوع القادم؛ نو ّد تذكيركم2019 ي الثّاني
بأن معظم االختبارات
ّ استعدادًا الختبارات منتصف الفصل ال ّدراس
 وبنا ًء على هذا؛ فإنّه ينبغي توافر التّابلت.OWLTS ستُجرى باستخدام التّابلت مباشرة من خالل نظام االختبارات المحوسب
ّ  عل ًما بأ ّن ال،طلبة يوميًّا
ّ بين أيدي ال
األول
ّ طلبة سبق لهم أن قدّموا االختبارات المحوسبة بنجاح في اختبارات منتصف الفصل
.األول
ّ واختبارات نهاية الفصل
ّ نحن على يقين في أ ّنكم ستحرصون على تذكير أبنائكم بضرورة تح ّملهم المسؤوليّة ال
شخصيّة وإظهارهم موق ًفا إيجابيًّا
ً
 عدم االضطرار إلى تسجيل نقاط سلبيّة، مخلصين، وإنّنا نرجو.كامال ك ّل يوم
بإحضار التّابلت إلى المدرسة مشحونًا شحنًا
ّ حق
ّ  وهو اإلجراء الّذي سوف يُتّخذ في،ي طالب
ّ ي في
الطلبة الّذين ال يمتثلون لهذا المطلب لسبب
ّ حق أ
ّ في الجانب السّلوك
.غير وجيه
. لتوثيق الحالة قبل فترة االختبارات،IT  يُرجى التّواصل مع قسم- ابنتكم أو الحاجة إلى صيانته/وفي حال تلف تابلت ابنكم
ّ  مع خالص دعائنا ألبنائنا ال،نشكركم على دعمكم
.طلبة بالنّجاح في اختبارات منتصف الفصل الثّاني
،،،مع أطيب التّحيّات
مدير المدرسة

