May 21,2018
،أولياء أمور طلبة الصف األول الكرام

Dear parents of grade 1 students,

 إجراءات خاصة بالتقويم:الموضوع

Ref: Assessment Procedures

The school Administration would like to inform you
تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم الثاني للفصل الدراسي
that the second Assessment for the Third Term of
 يونيو05  سيكون من يوم الثالثاء الموافق2017-2018 الثالث للعام
the academic year 2017-2018 will take place starting
.2018  يونيو13  ولغاية يوم األربعاء الموافق2018
Tuesday June 05, 2018 till Wednesday June 13,
2018.
:يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار
Please take into consideration the following points:
 Assessment is from 8:30am to 9:30am
 Students who arrive late are allowed to take
the test, but they will not be given any extra
time.
 Students who are absent will only be allowed
to take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.

.ً صباحا9:30  وينتهي الساعة8:30  يبدأ التقويم الساعة
 سوف يُسمح له،ً في حال تأخر الطالب(ة) في الوصول صباحا
.بإجراء التقويمات دون إعطائه أي وقت إضافي
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
We thank you for your cooperation and kind
support.
School Administration

إدارة المدرسة

Third Term Assessment Two schedule will be conducted from 8:30 - 9:30 am
Tuesday
05/06

Wednesday
06/06

Thursday
07/06

Sunday
10/06

Monday
11/06

Tuesday
12/06

Wednesday
13/06

Math

UAE Civics

English

Islamic

English S.S

Arabic

Science

May 21, 2018
،أولياء أمور طلبة الصف الثاني الكرام

Dear parents of grade 2 students,

 إجراءات خاصة بالتقويم:الموضوع

Ref: Assessment Procedures

The school Administration would like to inform you
تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم الثاني للفصل الدراسي
that the second Assessment for the Third Term of
the academic year 2017-2018 will take place starting  يونيو05  سيكون من يوم الثالثاء الموافق2017-2018 الثالث للعام
.2018  يونيو13  ولغاية يوم األربعاء الموافق2018
Tuesday June 05, 2018 till Wednesday June 13,
2018.
:يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار

Please take into consideration the following points:
 Assessment is from 8:30am to 9:30am
 Students who arrive late are allowed to take
the test, but they will not be given any extra
time.
 Students who are absent will only be allowed
to take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.

.ً صباحا9:30  وينتهي الساعة8:30  يبدأ التقويم الساعة
 سوف يُسمح له،ً في حال تأخر الطالب(ة) في الوصول صباحا
.بإجراء التقويمات دون إعطائه أي وقت إضافي
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم

We thank you for your cooperation and kind
support.
School Administration

إدارة المدرسة

Third Term Assessment Two schedule will be conducted from 8:30 - 9:30 am
Tuesday
05/06

Wednesday
06/06

Thursday
07/06

Sunday
10/06

Monday
11/06

Tuesday
12/06

Wednesday
13/06

Math

UAE Civics

English

Islamic

English S.S

Arabic

Science

May 21, 2018
،أولياء أمور طلبة الصف الثالث الكرام

Dear parents of grade 3 students,

 إجراءات خاصة بالتقويم:الموضوع

Ref: Assessment Procedures

تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم الثاني للفصل الدراسي
The school Administration would like to inform you
 يونيو04  سيكون من يوم االثنين الموافق2017-2018 الثالث للعام
that the second Assessment for the Third Term of
.2018  يونيو13  ولغاية يوم األربعاء الموافق2018
the academic year 2017-2018 will take place starting
Monday June 04, 2018 till Wednesday June 13,
2018.
:يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار

Please take into consideration the following points:
 Assessment is from 8:30am to 9:30am
 Students who arrive late are allowed to take
the test, but they will not be given any extra
time.
 Students who are absent will only be allowed
to take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.

.ً صباحا9:30  وينتهي الساعة8:30  يبدأ التقويم الساعة
 سوف يُسمح له،ً في حال تأخر الطالب(ة) في الوصول صباحا
.بإجراء التقويمات دون إعطائه أي وقت إضافي
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب

We thank you for your cooperation and kind
support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

Third Term Assessment Two Schedule will be conducted from 8:30 - 9:30 am
Monday
04/06

Tuesday
05/06

Wednesday
06/06

Thursday
07/06

Sunday
10/06

Monday
11/06

Tuesday
12/06

Wednesday
13/06

Science

French

Math

Arabic S.S

English

Islamic

English S.S

Arabic

May 21, 2018
،أولياء أمور طلبة الصف الرابع الكرام

Dear parents of grade 4 students,

 إجراءات خاصة بالتقويم:الموضوع

Ref: Assessment Procedures

The school Administration would like to inform you
تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم الثاني للفصل الدراسي
that the second Assessment for the Third Term of
 يونيو04  سيكون من يوم االثنين الموافق2017-2018 الثالث للعام
the academic year 2017-2018 will take place starting
.2018  يونيو13  ولغاية يوم األربعاء الموافق2018
Monday June 04, 2018 till Wednesday June 13,
2018.
:يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار

Please take into consideration the following points:
 Assessment is from 8:30am to 9:30am
 Students who arrive late are allowed to take
the test, but they will not be given any extra
time.
 Students who are absent will only be allowed
to take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.

.ً صباحا9:30  وينتهي الساعة8:30  يبدأ التقويم الساعة
 سوف يُسمح له،ً في حال تأخر الطالب(ة) في الوصول صباحا
.بإجراء التقويمات دون إعطائه أي وقت إضافي
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب

We thank you for your cooperation and kind
support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

Third Term Assessment Two Schedule will be conducted from 8:30 - 9:30 am
Monday
04/06

Tuesday
05/06

Wednesday
06/06

Thursday
07/06

Sunday
10/06

Monday
11/06

Tuesday
12/06

Wednesday
13/06

Science

French

Math

Arabic S.S

English

Islamic

English S.S

Arabic

May 21, 2018
،أولياء أمور طلبة الصف الخامس الكرام

Dear parents of grade 5 students,

 إجراءات خاصة بالتقويم:الموضوع

Ref: Assessment Procedures

تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم الثاني للفصل الدراسي
The school Administration would like to inform you
 يونيو05  سيكون من يوم الثالثاء الموافق2017-2018 الثالث للعام
that the second Assessment for the Third Term of
.2018  يونيو13  ولغاية يوم األربعاء الموافق2018
the academic year 2017-2018 will take place starting
Tuesday June 05, 2018 till Wednesday June 13,
2018.
:يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار

Please take into consideration the following points:
 Assessment is from 8:30am to 9:30am
 Students who arrive late are allowed to take
the test, but they will not be given any extra
time.
 Students who are absent will only be allowed
to take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.

.ً صباحا9:30  وينتهي الساعة8:30  يبدأ التقويم الساعة
 سوف يُسمح له،ً في حال تأخر الطالب(ة) في الوصول صباحا
.بإجراء التقويمات دون إعطائه أي وقت إضافي
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب

We thank you for your cooperation and kind
support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

Third Term Assessment Two Schedule will be conducted from 8:30 - 9:30 am
Tuesday
05/06

Wednesday
06/06

Thursday
07/06

Sunday
10/06

Monday
11/06

Tuesday
12/06

Wednesday
13/06

Arabic

French

Math

Science

English

Islamic

English S.S



Arabic Social Studies Exam will be conducted online during their lesson

May 21, 2018
،أولياء أمور طلبة الصف السادس الكرام

Dear parents of grade 6 students,
Ref: Final Exam Procedures

 اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث:الموضوع

The school Administration would like to inform you
that the Final Exam for the Third Term of the
academic year 2017-2018 will take place starting
Tuesday June 05, 2018 till Wednesday June 13,2018

تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن اختبار نهاية الفصل الدراسي
 يونيو05  سيكون من يوم الثالثاء الموافق2017-2018 الثالث للعام
.2018  يونيو13  ولغاية يوم األربعاء الموافق2018
:يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار

Please take into consideration the following points:
 Final Exam will be from 8:30am to 9:30am
 Students who arrive late are allowed to take
the Final exam, but they will not be given any
extra time.
 Students who are absent will only be allowed
to take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.

9:30  وينتهي الساعة8:30  يبدأ اختبار نهاية الفصل الساعة
.ًصباحا
 سوف يُسمح له،ً في حال تأخر الطالب(ة) في الوصول صباحا
.بإجراء اختبار نهاية الفصل دون إعطائه أي وقت إضافي
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب

We thank you for your cooperation and kind
support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

Final Exam Schedule will be conducted from 8:30 - 9:30 am
Tuesday
05/06

Wednesday
06/06

Thursday
07/06

Sunday
10/06

Monday
11/06

Tuesday
12/06

Wednesday
13/06

Arabic

Math

Science

English

French

Islamic

English S.S



Arabic Social Studies Exam will be conducted online during their lesson

May 21, 2018
،أولياء أمور طلبة الصف السابع الكرام

Dear parents of grade 7 students,
Ref: Final Exam Procedures

 اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث:الموضوع

The school Administration would like to inform you
that the Final Exam for the Third Term of the
academic year 2017-2018 will take place starting
Monday June 04, 2018 till Wednesday June 13,2018

تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن اختبار نهاية الفصل الدراسي
 يونيو04  سيكون من يوم االثنين الموافق2017-2018 الثالث للعام
.2018  يونيو13  ولغاية يوم األربعاء الموافق2018

Please take into consideration the following points:
 Final Exam will be from 8:30am to 9:30am
 Students who arrive late are allowed to take
the Final exam, but they will not be given any
extra time.
 Students who are absent will only be allowed
to take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.

:يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار
9:30  وينتهي الساعة8:30  يبدأ اختبار نهاية الفصل الساعة
.ًصباحا
ً
 سوف يُسمح له، في حال تأخر الطالب(ة) في الوصول صباحا
.بإجراء اختبار نهاية الفصل دون إعطائه أي وقت إضافي
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب

We thank you for your cooperation and kind
support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

Final Exam Schedule will be conducted from 8:30 - 9:30 am
Monday
04/06

Tuesday
05/06

Wednesday
06/06

Thursday
07/06

Sunday
10/06

Monday
11/06

Tuesday
12/06

Wednesday
13/06

Math

French

Combined Science

Arabic

Biology

English

History

Islamic



Arabic Social Studies Exam will be conducted online during their lesson

May 21, 2018
،أولياء أمور طلبة الصف الثامن الكرام

Dear parents of grade 8 students,

 اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث:الموضوع

Ref: Final Exam Procedures
The school Administration would like to inform you
that the Final Exam for the Third Term of the
academic year 2017-2018 will take place starting
Sunday June 03, 2018 till Wednesday June 13,2018

تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن اختبار نهاية الفصل الدراسي
 يونيو03  سيكون من يوم األحد الموافق2017-2018 الثالث للعام
.2018  يونيو13  ولغاية يوم األربعاء الموافق2018

Please take into consideration the following points:

:يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار

 Final Exam will be from 8:30am to 9:30am
 Students who arrive late are allowed to take
the Final exam, but they will not be given any
extra time.
 Students who are absent will only be allowed
to take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.

9:30  وينتهي الساعة8:30  يبدأ اختبار نهاية الفصل الساعة
.ًصباحا
 سوف يُسمح له،ً في حال تأخر الطالب(ة) في الوصول صباحا
.بإجراء اختبار نهاية الفصل دون إعطائه أي وقت إضافي
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب

We thank you for your cooperation and kind
support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

Final Exam Schedule will be conducted from 8:30 - 9:30 am
Sunday
03/06

Monday
04/06

Tuesday
05/06

Wednesday
06/06

Thursday
07/06

Sunday
10/06

Monday
11/06

Tuesday
12/06

Wednesday
13/06

French

Physics

Biology

History

Chemistry

English

Math

Islamic

Arabic

 Arabic Social Studies Exam will be conducted online during their lesson

May 21, 2018
،أولياء أمور طلبة الصف التاسع الكرام

Dear parents of grade 9 students,
Ref: Final Exam Procedures

 اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث:الموضوع

The school Administration would like to inform you
that the Final Exam for the Third Term of the
academic year 2017-2018 will take place starting
Monday June 04, 2018 till Wednesday June 13,2018

تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن اختبار نهاية الفصل الدراسي
 يونيو04  سيكون من يوم االثنين الموافق2017-2018 الثالث للعام
.2018  يونيو13  ولغاية يوم األربعاء الموافق2018

Please take into consideration the following points:
 Final Exam will be from 8:30am to 9:30am
 Students who arrive late are allowed to take
the Final exam, but they will not be given any
extra time.
 Students who are absent will only be allowed
to take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.

:يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار
9:30  وينتهي الساعة8:30  يبدأ اختبار نهاية الفصل الساعة
.ًصباحا
 سوف يُسمح له،ً  في حال تأخر الطالب(ة) في الوصول صباحا
.بإجراء اختبار نهاية الفصل دون إعطائه أي وقت إضافي
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب

We thank you for your cooperation and kind
support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

Final Exam Schedule will be conducted from 8:30 - 9:30 am
Monday
04/06

French



Tuesday
05/06

Wednesday
06/06

Chemistry Physics

Thursday
07/06

Sunday
10/06

Monday
11/06

Tuesday
12/06

Wednesday
13/06

Arabic

English

Biology

Islamic

Math

Arabic Social Studies Exam will be conducted online during their lesson

May 21, 2018
،أولياء أمور طلبة الصف العاشر الكرام

Dear parents of grade 10 students,
Ref: Final Exam Procedures

 اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث:الموضوع

The school Administration would like to inform you
that the Final Exam for the Third Term of the
academic year 2017-2018 will take place starting
Sunday June 03, 2018 till Wednesday June 13,2018

تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن اختبار نهاية الفصل الدراسي
 يونيو03  سيكون من يوم األحد الموافق2017-2018 الثالث للعام
.2018  يونيو13  ولغاية يوم األربعاء الموافق2018

Please take into consideration the following points:

:يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار

 Final Exam will be from 8:30am to 9:30am
 Students who arrive late are allowed to take
the Final exam, but they will not be given any
extra time.
 Students who are absent will only be allowed
to take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.

9:30  وينتهي الساعة8:30  يبدأ اختبار نهاية الفصل الساعة
.ًصباحا
 سوف يُسمح له،ً في حال تأخر الطالب(ة) في الوصول صباحا
.بإجراء اختبار نهاية الفصل دون إعطائه أي وقت إضافي
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

We thank you for your cooperation and kind
support.
School Administration

Final Exam Schedule will be conducted from 8:30-9:30 am
Sunday
03/06

Monday
04/06

Tuesday
05/06

Wednesday
06/06

Thursday
07/06

Sunday
10/06

Monday
11/06

Tuesday
12/06

Wednesday
13/06

French

Chemistry

English

Physics

Islamic

Math

Arabic

Biology

History

May 21, 2018
،أولياء أمور طلبة الصف الحادي عشر الكرام

Dear parents of grade 11 students,
Ref: Final Exam Procedures

 اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث:الموضوع

The school Administration would like to inform you
that the Final Exam for the Third Term of the
academic year 2017-2018 will take place starting
Sunday June 03, 2018 till Wednesday June 13,2018

تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن اختبار نهاية الفصل الدراسي
 يونيو03  سيكون من يوم األحد الموافق2017-2018 الثالث للعام
.2018  يونيو13  ولغاية يوم األربعاء الموافق2018

Please take into consideration the following points:
 Final Exam will be from 8:30am to 9:30am
 Students who arrive late are allowed to take
the Final exam, but they will not be given any
extra time.
 Students who are absent will only be allowed
to take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.

:يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار
9:30  وينتهي الساعة8:30  يبدأ اختبار نهاية الفصل الساعة
.ًصباحا
 سوف يُسمح له،ً في حال تأخر الطالب(ة) في الوصول صباحا
.بإجراء اختبار نهاية الفصل دون إعطائه أي وقت إضافي
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب

We thank you for your cooperation and kind
support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

Final Exam Schedule will be conducted from 8:30 - 9:30 am
Sunday
03/06

Monday
04/06

Tuesday
05/06

Wednesday
06/06

Thursday
07/06

Sunday
10/06

Monday
11/06

Tuesday
12/06

Wednesday
13/06

French

Physics

Arabic

English

Islamic

Biology

Chemistry

History

Math

 Business Exam will be conducted online during lesson.

May 21, 2018
،أولياء أمور طلبة الصف الثاني عشر الكرام

Dear parents of grade 12 students,
Ref: Final Exam Procedures

 اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث:الموضوع

The school Administration would like to inform you
that the Final Exam for the Third Term of the
academic year 2017-2018 will take place starting
Sunday May 27, 2018 till Monday June 04,2018

تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن اختبار نهاية الفصل الدراسي
 مايو27  سيكون من يوم األحد الموافق2017-2018 الثالث للعام
.2018  يونيو04  ولغاية يوم االثنين الموافق2018

Please take into consideration the following points:

:يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار

 Final Exam will be from 8:30am to 9:30am
 Students who arrive late are allowed to take
the Final exam, but they will not be given any
extra time.
 Students who are absent will only be allowed
to take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.

9:30  وينتهي الساعة8:30  يبدأ اختبار نهاية الفصل الساعة
.ًصباحا
 سوف يُسمح له،ً في حال تأخر الطالب(ة) في الوصول صباحا
.بإجراء اختبار نهاية الفصل دون إعطائه أي وقت إضافي
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب
.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم

We thank you for your cooperation and kind
support.
School Administration

إدارة المدرسة

Unified Exams from ADEK will be conducted in school from 10:00-11:30 am
Sunday
29/04

Sunday
06/05

Arabic

Islamic

Final Exam Schedule will be conducted from 8:30 - 9:30 am
Sunday
27/05

Monday
28/05

Tuesday
29/05

Wednesday
30/05

Thursday
31/05

Sunday
03/06

Monday
04/06

French

Biology

English

History

Math

Physics

Chemistry

For the Unified Exams, students MUST be in school at 9:00 am with their
Emirates ID

