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Date:  ـJune 6th, 2021  

Circular No:77  / AY 2020-2021 
Subject: PSAT results Grade 10 and B group attendance June 13th, 2021 

 

 Dear Parents,  
 
I write to let you know that the school will re-open on Thursday, June 10th, 2021, at 8:00 a.m. 
for the A group students of alternative week for one day only.  
 
I am sure that you will agree that the B group students missed out on valuable teaching and 
learning due to the previous school closure. 
 
Therefore, we have decided to let the B group attend the school on Sunday, June 13th, 2021, 
for face-to-face teaching and learning.  
 
I urge all parents to support the school by encouraging their children to attend all classes 
online and face-to-face and submit all assignments, quizzes and assessments required by their 
class and subject teachers for the third term.  
  
Grade 10 Students PSAT results  
 
I am delighted to share the Grade 10 students' US College Board PSAT examination results 
with all our parents.  
We are very proud of 10th graders accomplishments, and for achieving such high scores 
amidst school closures and COVID-19 circumstances. 
 
Many of Grade 10 students, were highly recommended by the US College Board and were 
advised to pursue with the Advanced Placement examinations (AP exams). Their AP 
pathway will open doors for admission to any well-rated and well-known universities abroad.  
 
Grade 10 students who register for the AP subjects for 2021-22, and the Advanced Placement 
examinations will also receive an Advance Track Certificate from the U.A.E. Ministry of 
Education (MOE) at the end of their Grade 12 year.  Students that are not enroled for the 
Advanced Track certification, will receive a General Track certificate from the MOE.   
 
To provide the best opportunities and support for our 10th graders on their education and 
career paths, we employed qualified and well-experienced teachers to teach the AP levels for 
English Language Arts, Mathematics and Calculus, Biology, Physics, History, and Geography.  
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Grade 10 A Boys 
English Math 

Mean Score - 430 Mean Score - 480 

Ahmed Hashim Mohamed Alhashmi 460 400 

Ahmed Saeed Ahmed Almehairbi 470 370 

Jumaa Khalfan Jumaa Almehairbi 360 340 

Karim Khodr 430 470 

Khaled Yaser Saleh Hussain Ali 370 360 

Mohamed Abdulla Salem Alsenaani 420 460 

Mohamed Khalid Saeed Alkaabi 340 320 

Mohammed Abdulla Salem Alshehhi 530 540 

Rakaan Ghassan Matar Alshamsi 390 440 

Saif Sultan Saeed Alzaabi 470 440 

Yazan Hussain Krikr 470 360 

  

  

Grade 10 Girls 
English Math 

Mean Score - 430 Mean Score - 480 

Alia Adnan Mohamed Alshamsi 390 370 

Maitha Arif Hasan Almarzooqi 340 400 

Maitha Saif Mohammed Almazrouei 520 440 

Maithah Ahmed Salem Alazeezi 400 380 

Mariam Hashim Mohamed Alhashmi 360 400 

Noora Ahmed Salem Alazeezi 379 430 

Qout Khaled Abdulla Alyassi 440 370 

Raghad Tarek Alzahouri 470 460 

Rawda Hashem Abdulrahman Altamimi 570 530 

Rodha Abdulkhaleq Salem Ali 370 360 

 
 
KG 2 Graduation  
We are excited to announce that we plan a graduation ceremony for our KG 2 students on 
Thursday, June 17th, Sunday, June 20th, and Monday, June 21st, 2021, that will take place at 
the school on a very small -group and individual class scale.  
 
Unfortunately, parents will not be allowed at the school for the KG 2 graduation due to the 
COVID-19 regulations, but the school will provide photographs of the ceremony. The KG 2 
class teachers will communicate with the KG 2 parents through Class Dojo.  The total cost is 
130 AED that include the graduation gown, cap and a framed photograph.  
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Parents can pay the amount through online banking and are requested to mention their 
child's name and KG section when making the deposit. Alternatively, parents may visit the 
school to pay the graduation amount if they have a valid PCR negative test result.  
 
I would like to thank all our parents for your continued support and would like to ask you to 
re-register your children for 2021-22 and to inform the school 's registrar of any changes to 
your email or mobile contact details.   
 
Please keep safe, wear masks and keep to the government 's regulations on social distancing 
and PCR testing for all students 12 years and above.  
 

 

Yours sincerely,  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antoinette Brown  
Principal Director 
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 2021يونيو 6 التاريخ:

 2021-2020العام األكاديمي /   77 :رقمتعميم 

 2021يونيو  13في  "ب"   جموعة املوحضور    لطالب الصف العاشر    PSAT اختبار   نتائجاملوضوع: 

 

ا  ادة أولياء األمور الكرام،الس   الم عليكم ورحمة هللا وبركاته أم   بعد،الس 

افق ل  يوم الخميس   فتح املدرسةنا سنعاود  بأن  منعلمك طالب املجموعة  لصباًحا    8:00، في الساعة  2021يونيو    10  ـاملو

 ليوم واحد فقط. "أ" 

واجازة    إغالق املدرسة السابق   بسبب املدرسة  تعلم فعلية في    أسابيع عدة  فاتهم    قد     " ب" طالب املجموعة    ن إ حيث  

 . عيد الفطر

وجًها    2021يونيو    13األحد  يوم  من    بداية  قادمسبوع الاأل إلى املدرسة    بالحضور   "ب"للمجموعة  ، قررنا السماح  لكلذ

 لوجه.

عن   )سواءالدراسية  حصصأحث جميع أولياء األمور على دعم املدرسة من خالل تشجيع أطفالهم على حضور جميع ال 

 لوجه( هأو وج بعد
ً
   للفصل الدراس ي الثالث. ات املطلوبةواالختبارات والتقييمواجبات تقديم جميع الو ا

 لطالب الصف العاشر  PSATنتائج 

 لطالب الصف العاشر في مجلس الكلية األمريكية مع جميع أولياء أمورنا.  PSATيسعدني مشاركة نتائج امتحان  

 . سإغالق املداو خالل فترة كوفيد لهم على عالمات عالية حصو ب العاشرنحن فخورون جًدا بإنجازات طالب الصف 

  ي الت  ( APتحديد املستوى املتقدم )اختبارات    اختبارات بتقديم    العاشر طالب الصف  مجلس الكليات األمريكية  يحث  

 . جيدذات التصنيف الالعاملية جامعات في اللقبول اأبواب تفتح 

شهادة املسار املتقدم  على    2022-  2021م لعام  مواد املستوى املتقدلوا على  الصف العاشر الذين سج  ب سيحصل طال 

الطالب غير    حصلسيو   .  صف الثاني عشروذلك في نهاية ال  ةاملتحد  العربية  االمارات  بدولة  والتعليموزارة التربية  من  

 م. من وزارة التربية والتعلي  شهادة املسار العامعلى تقدم املستوى امل  مواداملسجلين في  

قمنا بتوظيف مدرسين مؤهلين  ،  في مساراتهم التعليمية والوظيفية  طالب الصف العاشرللتوفير أفضل الفرص والدعم  

  ، األحياءعلم    ، حساب التفاضل والتكامل،  الرياضيات،  اللغة اإلنجليزية  فيتقدم  وى املست امللتدريس    وذوي خبرة جيدة

 والجغرافيا. التاريخ  ،الفيزياء
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ية غة  لل  ز اإلنجلي  ز الصف العاش   الرياضيات    بني 

 480  - متوسط التحصيل   430  - متوسط التحصيل  

 احمد هاشم محمد الهاشمي 400 460

 احمد سعيد احمد المحيربي 370 470

 جمعة خلفان جمعة المحيربي 340 360

 كريم خضر  470 430

 خالد ياسر صالح حسين علي  360 370

 محمد عبدهللا سالم السناني  460 420

 محمد خالد سعيد الكعبي  320 340

 محمد عبدهللا سالم الشحي  540 530

 ركان غسان مطر الشامسي  440 390

 سيف سلطان سعيد الزعابي  440 470

 يزن حسين كريكر  360 470

  

  

ية غة  الل  ز  الرياضيات    اإلنجلي 
 بنات الصف العاش  

430 - متوسط التحصيل      480 - متوسط التحصيل      

 عدنان محمد الشامسي اليهع 370 390

 عارف حسن المرزوقي ميثا 400 340

 ميثاء سيف محمد المزروعي 440 520

 احمد سالم العزيزي هميث  380 400

 مريم هاشم محمد الهاشمي 400 360

 نورة احمد سالم العزيزي 430 379

 قوت خالد عبدهللا الياسي 370 440

 هوريرغد طارق الز 460 470

 هاشم عبدالرحمن التميمي هروض 530 570

 روضة عبدالخالق سالم علي 360 370

 

 ية  الروضة الثانالتخرج من 

وضة    إلقامة نخطط  إننا  أفكارنا حيثأن نشارككم  يسعدنا   انيةحفل تخريج لطالب الر 
 
يونيو   17يوم الخميس    وذلك  الث

 .يلةالبد  عاألسابيحسب    صغيرة  اتمجموع   عدة  قام في املدرسة علىيس  ذي، وال  2021يونيو    21يونيو واالثنين    20واألحد  

، لكن املدرسة ستوفر صوًرا  19  كوفيدلوائح  بب  بس  خالل حفل التخرجاملدرسة    داخل  لن ُيسمح ألولياء األمور بالتواجد 

 .تطبيق كالس دوجو من خاللمور  األ للحفل. سيتواصل معلمو صف الروضة الثانية مع أولياء 

 كما نود إبالغكم أن  
 
 املشاركة. ملن أراد  إماراتًيا درهًما( 130)هو ورة ي والقبعة والص  لفة اإلجمالية للز  التك
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و  أ  عند إجراء اإليداع.  والصف    اسم الطالبويطلب منهم ذكر    املصرفيتحويل  يمكن للوالدين دفع املبلغ من خالل ال

 . سارية  ةسلبيفحص كوفيد    إذا كانت لديهم نتيجة  بلغ املزيارة املدرسة لدفع ر  مولي األ يمكن ل

عادة تسجيل  ل   تسجيلتواصل مع قسم الال  م أود أن أشكر جميع أولياء األمور على دعمكم املستمر وأود أن أطلب منك

 . نات الخاصة بكم االبي  وتحديث 2022-2021 الدراسية القادمة  الب لسنةالط 

كوفيد  فحص  بتزام  اال  بشأن التباعد االجتماعي و والتقيد بلوائح الحكومة    مامة ك يرجى الحفاظ على سالمتك وارتداء ال

 عاًما فما فوق.  12الطالب بعمر   لجميع

قدير. مع فائق االحترام   والت 

  

 

 

 

 

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 
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