End of Semester 1 Exams for Students in Years 1-10 (7th - 13th December 2021
14 November 2021
Dear Parents and Families.
The Ta’allum End of Semester 1 Exams will take place from 8th - 13th December for pupils in Years 1 – 9 and 7th
– 13th December for Year 10 as detailed in the timetable.
For your information, the End of Semester 1 exam timetable is posted on the academy website. Relevant
Learning Objectives and practice questions with ‘self- instructional’ material will be made available as
additional support for your child’s revision. This information will be posted on the Academy website by 18th
November.
Each day the exams will begin at 8am. Your child will sit 2 exams. Please see the timetable for any minor
variations to dismissal times. For some Year 10 students there may be a 3rd session. Note that any students will
be required to attend school only for their exams on the timetabled days during the End of Semester 1 exams.
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.
On arrival at school all students must follow staff directions to go directly to the designated classroom or other
exam space. Students will remain in the same classroom for all their exams on any single day. Students with
chronic illnesses will sit their exams in a separate location. 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.
As has been established previously, some, though not all, End of Semester 1 Exams for years 4-9, will be
conducted online using the OWLTS system. For Years 1-3, the tests will be on paper. For Year 10 the exams will
also be on paper.

We remind you of some key details for the exams themselves:
•
•
•

•

•

•

All students must wear full school uniform. Students who arrive out of uniform may not be allowed to
enter the exam room.
All students must wear masks in school.
Please ensure your child arrives 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 (See timetable for details in each year.)
For online exams, fully charged tablets and laptop charger.
Students who fail to bring a tablet to their exam without good reason will be subject to school
disciplinary sanctions. We feel certain that you will want to remind your child to show a strong sense
of personal responsibility and positive working attitude by bringing a fully charged and working tablet
to school every day.
In the event of your child’s tablet being damaged, or requiring repair, please contact the IT Department
immediately to register the issue before the exam week. Only students who have registered with IT
services will be allowed to borrow tablets.
Art and Makarem will be assessed for the End of the Semester by project or portfolio.

We thank you for your continued support and we wish your child the best of success in the forthcoming End
of Semester 1 exams. Please do not hesitate to contact the Head of School at the Academy if you require
any further clarification of the details.
Yours faithfully
Principal
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مع أطيب التّحيّات،،،
مدير/ة األكاديميّة

