September 12,2018

،أولياء أمور طلبة الصف األول الكرام

Dear parents of grade 1 students,
Ref: Continuous Assessment Procedures
The school Administration would like to inform you that
the Continuous Assessment for the First Term of the
academic year 2018-2019 will take place on every
Thursday starting from September 20,2018 till Thursday
November 08, 2018.

 إجراءات خاصة بالتقويم المستمر:الموضوع
تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم المستمر للفصل
 سيكون في كل يوم خميس بدءاً من2019-2018 الدراسي األول للعام
.2018  نوفمبر8  سبتمبر ولغاية20

 سوف يخضع الطالب(ة) لتقويم كتابي وذلك خالل،بناء على ما تقدم
In line with the above, students will sit for an hour  مدة التقويم ساعة كما هو موضح في الجدول.ZERO hour حصة
.أدناه
assessment during the ZERO hour as shown in the table
below.

:كما يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار

Please take into consideration the following points:
.ً ظهرا2:15  ظهراً وينتهي الساعة1:30  يبدأ التقويم الساعة
 Assessment is from 1:30-2:15 pm
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
 Students who are absent will only be allowed to
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب
take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.
We thank you for your cooperation and kind support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

First Term Continuous Assessments Schedule during ZERO hour 1:30-2:15 pm
Thursday
20/09

Thursday
27/09

Thursday
04/10

Thursday
11/10

English

Math

Science

Arabic

Thursday
18/10

Thursday
25/10

Thursday
01/11

Thursday
08/11

English

Math

Science

Arabic

*The other subjects Exams will take place during their lesson time
*سيتم إجراء اختبارات المواد األخرى خالل الحصة األساسية للمادة

September 12,2018

،أولياء أمور طلبة الصف الثاني الكرام

Dear parents of grade 2 students,
Ref: Continuous Assessments Procedures
The school Administration would like to inform you that
the Continuous Assessment for the First Term of the
academic year 2018-2019 will take place on every
Thursday starting from September 20,2018 till Thursday
November 08, 2018.

 إجراءات خاصة بالتقويم المستمر:الموضوع
تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم المستمر للفصل
 سيكون في كل يوم خميس بدءاً من2019-2018 الدراسي األول للعام
.2018  نوفمبر8  سبتمبر ولغاية20

 سوف يخضع الطالب(ة) لتقويم كتابي وذلك خالل،بناء على ما تقدم
In line with the above, students will sit for an hour  مدة التقويم ساعة كما هو موضح في الجدول.ZERO hour حصة
.أدناه
assessment during the ZERO hour as shown in the table
below.

:كما يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار

Please take into consideration the following points:
.ً ظهرا2:15  ظهراً وينتهي الساعة1:30  يبدأ التقويم الساعة
 Assessment is from 1:30-2:15 pm
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
 Students who are absent will only be allowed to
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب
take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.
We thank you for your cooperation and kind support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

First Term Continuous Assessments Schedule during ZERO hour 1:30-2:15 pm
Thursday
20/09

Thursday
27/09

Thursday
04/10

Thursday
11/10

English

Math

Science

Arabic

Thursday
18/10

Thursday
25/10

Thursday
01/11

Thursday
08/11

English

Math

Science

Arabic

*The other subjects Exams will take place during their lesson time
*سيتم إجراء اختبارات المواد األخرى خالل الحصة األساسية للمادة

September 12,2018
،أولياء أمور طلبة الصف الثالث الكرام

Dear parents of grade 3 students,
Ref: Continuous Assessments Procedures
The school Administration would like to inform you that
the Continuous Assessment for the First Term of the
academic year 2018-2019 will take place on every
Thursday starting from September 20,2018 till Thursday
November 08, 2018.

 إجراءات خاصة بالتقويم المستمر:الموضوع
تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم المستمر للفصل
 سيكون في كل يوم خميس بدءاً من2019-2018 الدراسي األول للعام
.2018  نوفمبر8  سبتمبر ولغاية20

 سوف يخضع الطالب(ة) لتقويم كتابي وذلك خالل،بناء على ما تقدم
In line with the above, students will sit for an hour  مدة التقويم ساعة كما هو موضح في الجدول.ZERO hour حصة
.أدناه
assessment during the ZERO hour as shown in the table
below.

:كما يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار

Please take into consideration the following points:
.ً ظهرا2:15  ظهراً وينتهي الساعة1:30  يبدأ التقويم الساعة
 Assessment is from 1:30-2:15 pm
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
 Students who are absent will only be allowed to
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب
take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.
We thank you for your cooperation and kind support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

First Term Continuous Assessments Schedule during ZERO hour 1:30-2:15 pm
Thursday
20/09

Thursday
27/09

Thursday
04/10

Thursday
11/10

English

Math

Science

Arabic

Thursday
18/10

Thursday
25/10

Thursday
01/11

Thursday
08/11

English

Math

Science

Arabic

*The other subjects Exams will take place during their lesson time
*سيتم إجراء اختبارات المواد األخرى خالل الحصة األساسية للمادة

September 12,2018
،أولياء أمور طلبة الصف الرابع الكرام

Dear parents of grade 4 students,
Ref: Continuous Assessments Procedures
The school Administration would like to inform you that
the Continuous Assessment for the First Term of the
academic year 2018-2019 will take place on every
Thursday starting from September 20,2018 till Thursday
November 08, 2018.

 إجراءات خاصة بالتقويم المستمر:الموضوع
تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم المستمر للفصل
 سيكون في كل يوم خميس بدءاً من2019-2018 الدراسي األول للعام
.2018  نوفمبر8  سبتمبر ولغاية20

 سوف يخضع الطالب(ة) لتقويم كتابي وذلك خالل،بناء على ما تقدم
In line with the above, students will sit for an hour  مدة التقويم ساعة كما هو موضح في الجدول.ZERO hour حصة
.أدناه
assessment during the ZERO hour as shown in the table
below.

:كما يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار

Please take into consideration the following points:
.ً ظهرا2:15  ظهراً وينتهي الساعة1:30  يبدأ التقويم الساعة
 Assessment is from 1:30-2:15 pm
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
 Students who are absent will only be allowed to
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب
take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.
We thank you for your cooperation and kind support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

First Term Continuous Assessments Schedule during ZERO hour 1:30-2:15 pm
Thursday
20/09

Thursday
27/09

Thursday
04/10

Thursday
11/10

English

Math

Science

Arabic

Thursday
18/10

Thursday
25/10

Thursday
01/11

Thursday
08/11

English

Math

Science

Arabic

*The other subjects Exams will take place during their lesson time
*سيتم إجراء اختبارات المواد األخرى خالل الحصة األساسية للمادة

September 12,2018
،أولياء أمور طلبة الصف الخامس الكرام

Dear parents of grade 5 students,
Ref: Continuous Assessments Procedures
The school Administration would like to inform you that
the Continuous Assessment for the First Term of the
academic year 2018-2019 will take place on every
Thursday starting from September 20,2018 till Thursday
November 08, 2018.

 إجراءات خاصة بالتقويم المستمر:الموضوع
تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم المستمر للفصل
 سيكون في كل يوم خميس بدءاً من2019-2018 الدراسي األول للعام
.2018  نوفمبر8  سبتمبر ولغاية20

 سوف يخضع الطالب(ة) لتقويم كتابي وذلك خالل،بناء على ما تقدم
In line with the above, students will sit for an hour  مدة التقويم ساعة كما هو موضح في الجدول.ZERO hour حصة
.أدناه
assessment during the ZERO hour as shown in the table
below.

:كما يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار

Please take into consideration the following points:
.ً ظهرا2:15  ظهراً وينتهي الساعة1:30  يبدأ التقويم الساعة
 Assessment is from 1:30-2:15 pm
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
 Students who are absent will only be allowed to
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب
take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.
We thank you for your cooperation and kind support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

First Term Continuous Assessments Schedule during ZERO hour 1:30-2:15 pm
Thursday
20/09

Thursday
27/09

Thursday
04/10

Thursday
11/10

English

Math

Science

Arabic

Thursday
18/10

Thursday
25/10

Thursday
01/11

Thursday
08/11

English

Math

Science

Arabic

*The other subjects Exams will take place during their lesson time
*سيتم إجراء اختبارات المواد األخرى خالل الحصة األساسية للمادة

September 12,2018
،أولياء أمور طلبة الصف السادس الكرام

Dear parents of grade 6 students,
Ref: Continuous Assessments Procedures
The school Administration would like to inform you that
the Continuous Assessment for the First Term of the
academic year 2018-2019 will take place on every
Thursday starting from September 20,2018 till Thursday
November 08, 2018.

 إجراءات خاصة بالتقويم المستمر:الموضوع
تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم المستمر للفصل
 سيكون في كل يوم خميس بدءاً من2019-2018 الدراسي األول للعام
.2018  نوفمبر8  سبتمبر ولغاية20

 سوف يخضع الطالب(ة) لتقويم كتابي وذلك خالل،بناء على ما تقدم
In line with the above, students will sit for an hour  مدة التقويم ساعة كما هو موضح في الجدول.ZERO hour حصة
.أدناه
assessment during the ZERO hour as shown in the table
below.

:كما يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار

Please take into consideration the following points:
.ً ظهرا2:15  ظهراً وينتهي الساعة1:30  يبدأ التقويم الساعة
 Assessment is from 1:30-2:15 pm
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
 Students who are absent will only be allowed to
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب
take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.
We thank you for your cooperation and kind support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

First Term Continuous Assessments Schedule during ZERO hour 1:30-2:15 pm
Thursday
20/09

Thursday
27/09

Thursday
04/10

Thursday
11/10

English

Math

Science

Arabic

Thursday
18/10

Thursday
25/10

Thursday
01/11

Thursday
08/11

English

Math

Science

Arabic

*The other subjects Exams will take place during their lesson time
*سيتم إجراء اختبارات المواد األخرى خالل الحصة األساسية للمادة

September 12,2018
،أولياء أمور طلبة الصف السابع الكرام

Dear parents of grade 7 students,
Ref: Continuous Assessments Procedures
The school Administration would like to inform you that
the Continuous Assessment for the First Term of the
academic year 2018-2019 will take place on every
Thursday starting from September 20,2018 till Thursday
November 08, 2018.

 إجراءات خاصة بالتقويم المستمر:الموضوع
تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم المستمر للفصل
 سيكون في كل يوم خميس بدءاً من2019-2018 الدراسي األول للعام
.2018  نوفمبر8  سبتمبر ولغاية20

 سوف يخضع الطالب(ة) لتقويم كتابي وذلك خالل،بناء على ما تقدم
In line with the above, students will sit for an hour  مدة التقويم ساعة كما هو موضح في الجدول.ZERO hour حصة
.أدناه
assessment during the ZERO hour as shown in the table
below.

:كما يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار

Please take into consideration the following points:
.ً ظهرا2:15  ظهراً وينتهي الساعة1:30  يبدأ التقويم الساعة
 Assessment is from 1:30-2:15 pm
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
 Students who are absent will only be allowed to
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب
take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.
We thank you for your cooperation and kind support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

First Term Continuous Assessments Schedule during ZERO hour 1:30-2:15 pm
Thursday
20/09

Thursday
27/09

Thursday
04/10

Thursday
11/10

English

Math

General Science

Arabic

Thursday
18/10

Thursday
25/10

Thursday
01/11

Thursday
08/11

English

Math

General Science

Arabic

*The other subjects Exams will take place during their lesson time
*سيتم إجراء اختبارات المواد األخرى خالل الحصة األساسية للمادة

September 12,2018
،أولياء أمور طلبة الصف الثامن الكرام

Dear parents of grade 8 students,
Ref: Continuous Assessments Procedures
The school Administration would like to inform you that
the Continuous Assessment for the First Term of the
academic year 2018-2019 will take place on every
Thursday starting from September 20,2018 till Thursday
November 08, 2018.

 إجراءات خاصة بالتقويم المستمر:الموضوع
تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم المستمر للفصل
 سيكون في كل يوم خميس بدءاً من2019-2018 الدراسي األول للعام
.2018  نوفمبر8  سبتمبر ولغاية20

 سوف يخضع الطالب(ة) لتقويم كتابي وذلك خالل،بناء على ما تقدم
In line with the above, students will sit for an hour  مدة التقويم ساعة كما هو موضح في الجدول.ZERO hour حصة
.أدناه
assessment during the ZERO hour as shown in the table
below.

:كما يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار

Please take into consideration the following points:
.ً ظهرا2:15  ظهراً وينتهي الساعة1:30  يبدأ التقويم الساعة
 Assessment is from 1:30-2:15 pm
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
 Students who are absent will only be allowed to
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب
take a make-up assessment if the school is
provided with a medical report.
We thank you for your cooperation and kind support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

First Term Continuous Assessments Schedule during ZERO hour 1:30-2:15 pm
Thursday
20/09

Thursday
27/09

Thursday
04/10

Thursday
11/10

English

Math

General Science

Arabic

Thursday
18/10

Thursday
25/10

Thursday
01/11

Thursday
08/11

English

Math

General Science

Arabic

*The other subjects Exams will take place during their lesson time
*سيتم إجراء اختبارات المواد األخرى خالل الحصة األساسية للمادة

September 12,2018
،أولياء أمور طلبة الصف التاسع الكرام

Dear parents of grade 9 students,
Ref: Continuous Assessments Procedures
The school Administration would like to inform you that
the Continuous Assessment for the First Term of the
academic year 2018-2019 will take place on every
Thursday starting from September 20,2018 till Thursday
November 22, 2018.

 إجراءات خاصة بالتقويم المستمر:الموضوع
تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم المستمر للفصل
 سيكون في كل يوم خميس بدءاً من2019-2018 الدراسي األول للعام
.2018  نوفمبر22  سبتمبر ولغاية20

In line with the above, students will sit for an hour  سوف يخضع الطالب(ة) لتقويم كتابي وذلك خالل،بناء على ما تقدم
assessment during the ZERO hour as shown in the table  مدة التقويم ساعة كما هو موضح في الجدول.ZERO hour حصة
.أدناه
below.
Please take into consideration the following points:
:كما يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار
 Assessment is from 1:30-2:15 pm
.ً ظهرا2:15  ظهراً وينتهي الساعة1:30  يبدأ التقويم الساعة
 Students who are absent will only be allowed to
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
take a make-up assessment if the school is
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب
provided with a medical report.
We thank you for your cooperation and kind support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

First Term Continuous Assessments Schedule during ZERO hour 1:30-2:15 pm
Thursday
20/09

Thursday
27/09

Thursday
04/10

Thursday
11/10

Thursday
18/10

Thursday
25/10

English

Math

Chemistry

Physics

Biology

Arabic

Thursday
01/11

Thursday
08/11

Thursday
15/11

*TBC

*TBC

*TBC

English

Math

Chemistry

Physics

Biology

Arabic

*TBC= Physics, Biology and Arabic Exams will take place during the week from 18.11.2018 –
22.11.2018 and during their lesson time
18.11.2018 = سيتم إجراء اختبارات التقويم لمواد األحياء والفيزياء واللغة العربية خالل الحصة األساسية في األسبوع منTBC*
22.11.2018 وحتى
*The other subjects Exams will take place during their lesson time
*سيتم إجراء اختبارات المواد األخرى خالل الحصة األساسية للمادة

September 12,2018
،أولياء أمور طلبة الصف العاشر الكرام

Dear parents of grade 10 students,
Ref: Continuous Assessments Procedures
The school Administration would like to inform you that
the Continuous Assessment for the First Term of the
academic year 2018-2019 will take place on every
Thursday starting from September 20,2018 till Thursday
November 22, 2018.

 إجراءات خاصة بالتقويم المستمر:الموضوع
تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم المستمر للفصل
 سيكون في كل يوم خميس بدءاً من2019-2018 الدراسي األول للعام
.2018  نوفمبر22  سبتمبر ولغاية20

In line with the above, students will sit for an hour  سوف يخضع الطالب(ة) لتقويم كتابي وذلك خالل،بناء على ما تقدم
assessment during the ZERO hour as shown in the table  مدة التقويم ساعة كما هو موضح في الجدول.ZERO hour حصة
.أدناه
below.
Please take into consideration the following points:
:كما يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار
 Assessment is from 1:30-2:15 pm
.ً ظهرا2:15  ظهراً وينتهي الساعة1:30  يبدأ التقويم الساعة
 Students who are absent will only be allowed to
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
take a make-up assessment if the school is
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب
provided with a medical report.
We thank you for your cooperation and kind support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

First Term Continuous Assessments Schedule during ZERO hour 1:30-2:15 pm
Thursday
20/09

Thursday
27/09

Thursday
04/10

Thursday
11/10

Thursday
18/10

Thursday
25/10

English

Math

Chemistry

Physics

Biology

Arabic

Thursday
01/11

Thursday
08/11

Thursday
15/11

*TBC

*TBC

*TBC

English

Math

Chemistry

Physics

Biology

Arabic

*TBC= Physics, Biology and Arabic Exams will take place during the week from 18.11.2018 –
22.11.2018 and during their lesson time
18.11.2018 = سيتم إجراء اختبارات التقويم لمواد األحياء والفيزياء واللغة العربية خالل الحصة األساسية في األسبوع منTBC*
22.11.2018 وحتى
*The other subjects Exams will take place during their lesson time
*سيتم إجراء اختبارات المواد األخرى خالل الحصة األساسية للمادة

September 12,2018
،أولياء أمور طلبة الصف الحادي عشر الكرام

Dear parents of grade 11 students,
Ref: Continuous Assessments Procedures
The school Administration would like to inform you that
the Continuous Assessment for the First Term of the
academic year 2018-2019 will take place on every
Thursday starting from September 20,2018 till Thursday
November 22, 2018.

 إجراءات خاصة بالتقويم المستمر:الموضوع
تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم المستمر للفصل
 سيكون في كل يوم خميس بدءاً من2019-2018 الدراسي األول للعام
.2018  نوفمبر22  سبتمبر ولغاية20

In line with the above, students will sit for an hour  سوف يخضع الطالب(ة) لتقويم كتابي وذلك خالل،بناء على ما تقدم
assessment during the ZERO hour as shown in the table  مدة التقويم ساعة كما هو موضح في الجدول.ZERO hour حصة
.أدناه
below.
Please take into consideration the following points:
:كما يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار
 Assessment is from 1:30-2:15 pm
.ً ظهرا2:15  ظهراً وينتهي الساعة1:30  يبدأ التقويم الساعة
 Students who are absent will only be allowed to
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
take a make-up assessment if the school is
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب
provided with a medical report.
We thank you for your cooperation and kind support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

First Term Continuous Assessments Schedule during ZERO hour 1:30-2:15 pm
Thursday
20/09

Thursday
27/09

Thursday
04/10

Thursday
11/10

Thursday
18/10

Thursday
25/10

English

Math

Chemistry

Physics

Biology

Arabic

Thursday
01/11

Thursday
08/11

Thursday
15/11

*TBC

*TBC

*TBC

English

Math

Chemistry

Physics

Biology

Arabic

*TBC= Physics, Biology and Arabic Exams will take place during the week from 18.11.2018 –
22.11.2018 and during their lesson time
18.11.2018 = سيتم إجراء اختبارات التقويم لمواد األحياء والفيزياء واللغة العربية خالل الحصة األساسية في األسبوع منTBC*
22.11.2018 وحتى
*The other subjects Exams will take place during their lesson time
*سيتم إجراء اختبارات المواد األخرى خالل الحصة األساسية للمادة

September 12,2018
،أولياء أمور طلبة الصف الثاني عشر الكرام

Dear parents of grade 12 students,
Ref: Continuous Assessments Procedures
The school Administration would like to inform you that
the Continuous Assessment for the First Term of the
academic year 2018-2019 will take place on every
Thursday starting from September 20,2018 till Thursday
November 22, 2018.

 إجراءات خاصة بالتقويم المستمر:الموضوع
تود إدارة المدرسة أن تعلم حضراتكم بأن التقويم المستمر للفصل
 سيكون في كل يوم خميس بدءاً من2019-2018 الدراسي األول للعام
.2018  نوفمبر22  سبتمبر ولغاية20

In line with the above, students will sit for an hour  سوف يخضع الطالب(ة) لتقويم كتابي وذلك خالل،بناء على ما تقدم
assessment during the ZERO hour as shown in the table  مدة التقويم ساعة كما هو موضح في الجدول.ZERO hour حصة
.أدناه
below.
Please take into consideration the following points:
:كما يرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار
 Assessment is from 1:30-2:15 pm
.ً ظهرا2:15  ظهراً وينتهي الساعة1:30  يبدأ التقويم الساعة
 Students who are absent will only be allowed to
 سوف يعطى فرصة، في حال تغيب الطالب(ة) عن التقويمات
take a make-up assessment if the school is
.ثانية إلجراء التقويمات بشرط تقديم تقرير طبي بالغياب
provided with a medical report.
We thank you for your cooperation and kind support.
School Administration

.شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم
إدارة المدرسة

First Term Continuous Assessments Schedule during ZERO hour 1:30-2:15 pm
Thursday
20/09

Thursday
27/09

Thursday
04/10

Thursday
11/10

Thursday
18/10

Thursday
25/10

English

Math

Chemistry

Physics

Biology

Arabic

Thursday
01/11

Thursday
08/11

Thursday
15/11

*TBC

*TBC

*TBC

English

Math

Chemistry

Physics

Biology

Arabic

*TBC= Physics, Biology and Arabic Exams will take place during the week from 18.11.2018 –
22.11.2018 and during their lesson time
18.11.2018 = سيتم إجراء اختبارات التقويم لمواد األحياء والفيزياء واللغة العربية خالل الحصة األساسية في األسبوع منTBC*
22.11.2018 وحتى
*The other subjects Exams will take place during their lesson time
*سيتم إجراء اختبارات المواد األخرى خالل الحصة األساسية للمادة

