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Date:  June 4th, 2021  

Circular No: 76/ AY 2020-2021 
Subject: Term 3 Attendance, Assessments K-8 and Exam time table for Grade 9 and 10 students 

 
Dear Parents,  
 
I write to inform you of the following important dates before the end of the academic year:  
 
Grade 9 and 10 examinations  
The Grade 9 and 10 examination will take place in the examination hall on the first floor. 
Please find the examination timetable below.  
  

Exam schedule 
June 13th-20th 2021 

Day Date Time Grade 10 Grade 9 

1 Sunday, June 
13th, 2021   

8:30 a.m.- 
12:30 
p.m. 

Session 1: (ELA) reading 
comprehension 
Session2 :Language/Writing  

Session 1: (ELA) reading 
comprehension 
Session2 :Language/Writing 

2 Monday, June 
14th, 2021 

8:30 a.m. 
-12:30 
p.m. 

Session 1: Science (Biology, 
Physics, Chemistry) 
 Session 2: French/ German  

Session 1: Science (Biology, 
Physics, Chemistry) 
 Session 2: French/ German 

3 Tuesday, June 
15th 2021 

8:30 a.m. 
-12:30 
p.m. 

Session 1: World 
History/Geography  
Session 2: PE Health theory 

Session 1: World History  
 Session 2: PE Health 
theory 

4 Wednesday, 
June 16th, 2021 

8:30 a.m. 
-12:30 
p.m. 

Session 1: Mathematics 
Session 2: Visual 
Arts/Graphic Design 
/Engineering & Design with 
AutoCAD  

Session 1: Mathematics 
Session 2: Visual Arts  

5 Thursday, June 
17th, 2021 

8:30 a.m. 
-12:30 
p.m. 

Session 1: Islamic Studies 
Session 2:   Economics and 
Business Studies Session  

Session 1: Islamic Studies 
Session 2:   Arabic Social 
Studies    

6 Sunday, June 
20th, 2021 

8:30 a.m. 
-12:30 
p.m. 

Session 1: Arabic Language 
Session 2: Arabic writing  

Session 1: Arabic Language 
Session 1: Arabic writing  

  

The school will only provide online examinations to those students with a valid medical 
certificate issued by a registered medical practitioner and submitted to the principal.  
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All Grade 9 and 10 students entering the school for the examinations must have a valid negative 
PCR test result that the examination officer will monitor before entering the school.   
 
Please ensure that all Grade 9 and 10 students will be present during the examination time frame. 
Students' attendance will be recorded on Orison by their teachers.  
 
Health and Safety 
I am convinced that our parents trust the school and know that we will take no risks when it comes 
to the safety of their children.  
In fact, we will apply strict safety measures during the examination and the normal school day 
time frame. Upon entering the school, the exam officer will monitor the body temperatures of 
students' 12 years and above.  
 
Any COVID-19 related cases must be reported to the school nurse who can be called on 
0527382709 .  
 
The Kindergarten Department  
The KG Teachers will assess the Kindergarten students individually and in groups and will 
communicate the time frames with their students' parents.  
 
The Elementary and Middle School Departments  
 
The Grade 1-8 students will continue with projects and in-class continuous assessments, 
quizzes and activities.   
 
Attendance is mandatory  
We urge all our parents to ensure that their children in Kindergarten and Grade 1-10 will attend 
all classes and submit all assignments and projects required by their class teachers until the end 
of the academic year.  
 
100% attendance in all grades, K-10, is the key to successful attainment and progress.  
 
Irtiqaa inspection grading for attendance  

I remind all parents that the school follows the IRTIQAA assessment criteria with regards to 
students’ attendance, posted on our school website under "Behavior and Attendance 
protocol": (Document: United Arab Emirates Irtiqaa School Inspection Framework p. 36) 
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Attendance and punctuality (indicated also on the students' report cards) 

 Outstanding Good Acceptable Weak Very Weak 

  

Attendance and 
punctuality 
Attendance is at 
least 98%. 

Attendance 
is at 
least 96%. 
  

Attendance is 
at least 94%. 

Attendance is 
at least 92%. 
  

Attendance is less 
than 90%. 

 
Please contact your children's class teachers if you would like to discuss their progress and the 
way forward for 2021-22.   
 
Thank you for supporting your children and our teachers with the assessments and examinations 
during the last few weeks of the third term.  
 
Please keep safe, wear masks, wash hands frequently, and keep to social distancing.  
 
 

Yours sincerely, 

 
 
 
 Antoinette Brown  
Principal Director  
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 2021يونيو  4  التاريخ:

 2021-2020العام األكاديمي  / 76تعميم رقم 

، جدول  الثامننسبة حضور الفصل الدراس ي الثالث، التقييم املستمر واختبارات الروضة الى الصف   املوضوع: 

 امتحانات الصف التاسع والعاشر

 

 أولياء األمور الكرام : تحية طيبة وبعد 

 

 :املهمة التالية قبل نهاية السنة الدراسية والنقاط نود إبالغكم باملواعيد

 

 امتحانات الصف التاسع والعاشر

 .بالطابق األول ستجرى جميع االمتحانات النهائية للصف التاسع والعاشر في قاعة االمتحانات 

 الجدول الزمني المتحانات الفصل الثالث:

 2021يونيو  20إلى  13من 

 التاريخ التوقيت االمتحان الصف العاشر

 اللغة االنجليزية  الحصة األولى: دراسة النص

 الحصة الثانية: اللغة االنجليزية / التعبير الكتابي

 2021يونيو  13األحد  مساءا 12:30 –صباحا  8:30

)علم األحياء ، الفيزياء ، الحصة األولى: العلوم 

 الكيمياء(

 أملانية  الحصة الثانية: اللغة فرنسية/ اللغة

 2021يونيو  14االثنين  مساءا 12:30 –صباحا  8:30

 التاريخ / الجغرافيا  الحصة األولى:

 الحصة الثانية: التربية البدنية / نظري  

 2021يونيو  15 الثالثاء مساءا 12:30 –صباحا  8:30

 الرياضيات  الحصة األولى:

الهندسة والتصميم / الفنون   الحصة الثانية:

 البصرية

 2021يونيو  16األربعاء  مساءا 12:30 –صباحا  8:30

 الحصة األولى: الدراسات اإلسالمية 

 الحصة الثانية: االقتصاد ودراسات األعمال

 2021يونيو  17الخميس  مساءا 12:30 –صباحا  8:30

 اللغة العربية  حصة األولى:

 العربية -الحصة الثانية: التعبير الكتابي  

 2021يونيو  20األحد  مساءا 12:30 –صباحا  8:30

  

http://www.ajyalfalah.sch.ae/
http://www.ajyalfalah.sch.ae/


 
 
 

 

+971 2 203 4500 / +971 2 2034501 www.ajyalfalah.sch.ae ajyalalfalah P. O. Box: 38222, New Al Falah City 

A Member of Bin Omeir Educational LLC 

  

 التاريخ التوقيت االمتحان الصف العاشر

 اللغة االنجليزية  الحصة األولى: دراسة النص

 الحصة الثانية: اللغة االنجليزية / التعبير الكتابي

 2021يونيو  13األحد  مساءا 12:30 –صباحا  8:30

)علم األحياء ، الفيزياء ، الحصة األولى: العلوم 

 الكيمياء(

 أملانية  الحصة الثانية: اللغة فرنسية/ اللغة

 2021يونيو  14االثنين  مساءا 12:30 –صباحا  8:30

 التاريخ   الحصة األولى:

 نظري الحصة الثانية: التربية البدنية /  

 2021يونيو  15الثالثاء  مساءا 12:30 –صباحا  8:30

 الرياضيات  الحصة األولى:

 الفنون البصرية  الحصة الثانية:

 2021يونيو  16األربعاء  مساءا 12:30 –صباحا  8:30

 الحصة األولى: الدراسات اإلسالمية 

 الحصة الثانية: الدراسات االجتماعية العربية

 2021يونيو  17الخميس  مساءا 12:30 –صباحا  8:30

 اللغة العربية  حصة األولى:

 العربية -الحصة الثانية: التعبير الكتابي  

 2021يونيو  20األحد  مساءا 12:30 –صباحا  8:30

 

شهادة مرضية ، وفي حالة وجود عذر طبي يجب تقديم لن يسمح لطالب الصف التاسع والعاشر بتقديم االمتحانات عن بعد

 املدرسة.ملديرة 

 قبل دخول املدرسة. سلبية 19تقديم نتيجة فحص كوفيد يجب على جميع الطالب 

 ليتسنى ملراقب االمتحان تسجيل الحضور.  قبل موعد االمتحان  الحضور على طالب الصف التاسع والعاشر يجب 

  

 الصحة و السالمة

  

حيث سوف نطبق تدابير  طالبنا ونشكركم على ثقتكم بنا. لكم أننا نعمل على تجنب كل املخاطر التي تتعلق بسالمة   نأكد

بقياس حرارة الطالب جميع   وإجراءات صارمة أثناء اليوم الدراس ي وخالل فترة االمتحان. عند دخول املدرسة ، سيقوم املراقب

  الطالب.

 .0527382709الرقم  على 19رتبطة بكوفيد املحاالت كل الممرضة املدرسة يجب اإلبالغ 
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 مرحلة رياض األطفال

سيقوم معلمو رياض األطفال بتقييم الطالب بشكل فردي وفي مجموعات وسوف يتم ابالغكم بمواعيد التقييمات من قبل 

 .معلمة الصف

  

  مرحلة االبتدائية واملتوسطة

 .الصفسيستمر طالب الصف األول إلى الثامن في املشاريع والتقييمات واالمتحانات واألنشطة املستمرة في 

  

 الحضور إلزامي

نحث جميع أولياء األمور على التأكد من أن جميع الطالب من الروضة الى الصف العاشر يحضرون جميع الحصص الدراسية 

 .ويقدمون جميع املهام واملشاريع املطلوبة من قبل معلمي صفهم حتى نهاية العام الدراس ي

  

 .الى الثانوية، هو مفتاح التحصيل والتقدم الناجح٪ في جميع الصفوف من الروضة 100الحضور بنسبة 

  

 تقييم لجنة ارتقاء بخصوص درجات الحضور 

أذكر جميع أولياء األمور أن املدرسة تتبع معايير تقييم ارتقاء فيما يتعلق بحضور الطالب، واملنشورة على موقع مدرستنا على 

، لجنة ارتقاء لتفتيش املدارس ، االمارات العربية 36 الصفحة رقم الويب تحت عنوان "بروتوكول السلوك والحضور" ،

 املتحدة.

 

 الحضور وااللتزام باملواعيد )كما هو موضح في تقارير الطالب(

  

 ممتاز جيد مقبول  ضعيف ضعيف جدا

على األقل الحضور 

 %90 بنسبة 

  

األقل الحضور على 

 %92 بنسبة 

  

األقل الحضور على 

 %94 بنسبة 

  

األقل الحضور على 

 %96 بنسبة 

  

الحضور وااللتزام  

 باملواعيد

األقل الحضور على 

 %98 بنسبة 
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للطالب وخطة العمل   التقدم والتحصيل األكاديمي  يرجى االتصال بمعلمي فصل أطفالك إذا كنت ترغب في مناقشة مستوى 

 .2022-2021لسنة الدراسية 

  التقييمات واالمتحانات خالل األسابيع القليلة املتبقية من الفصل الدراس ي الثالث.خالل فترة  نشكركم على دعمكم 

 نتمنى منكم أن تحافظوا على سالمتكم و االلتزام باإلجراءات االحترازية.

 تفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 

 أنطوانيت براون 

 ةمديرة  املدرس
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