5 May 2021
Dear Parents,

ADEK has issued a Standardized Assessment Policy for Academic Year 2020/21. This policy
requires that all schools do Mandatory International Assessments as well as Standardized
Benchmark Assessments (GL Assessment). In addition to this, our school also does a
Baseline Assessment every term to gauge students’ progress through the year.
These assessments will take place during lessons 3 and 4 on the following days:
● 16 May - English
● 17 May - Math
● 18 May - Science
Please note the following:
● The administration of the GL Assessment requires the school to have the students
online, with their camera and microphone turned on. This is then recorded as
evidence that the assessment has been fairly administered.
● You will receive an email from the school with the details of the GL Assessment login
details closer to the time. These will have the codes for the English, Math and Science
assessments, which will only become active once the session starts.
● These sessions are mandatory for all students and have to be completed. If for any
reason your child is not able to attend a session, you need to contact the school
immediately at least 24-hours before the session (unless it is an emergency) so that
alternate arrangements can be made.
If you have any questions or concerns about this, please do not hesitate to contact
the school.
CBS Administration
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أولياء األمور األعزاء:
قامت أدك بإصدار سياسة التقييم الموحد للعام األكاديمي  .2021 /2020و تنص هذه السياسة على أنه يجب على جميع
المدارس تنفيذ أختبارات دولية لطالبها باإلضافة إلى اختبارات تشخيصية مرة واحدة في كل فصل دراسي لمراقبة تقدم الطلبة
األكاديمي خالل العام .لذلك قمنا بجدولة االختبارات الدولية لطالبنا ( )GL assessmentsمع اختبارتنا المدرسية.
سوف يتم إجراء االمتحانات للفصل الدراسي الثالث أثناء الحصة الثالثة و الرابعة بين ( )am 11:15 – am10:00في األيام
التالية:
 – 5/16 اللغة االنجليزية
 – 5/17 الرياضيات
 – 5/18 العلوم
لذا يرجى مالحظة التالي:
 تتطلب إدارة االختبار ( )GL Assessmentمن المدرسة اإلشراف على الطلبة عبر األنترنت أثناء تأدية اإلختبار
لذلك على كل طالب األنضمام إلى اآلجتماع الخاص بصفة و تشغيل الكاميرا و الميكروفون الخاص به.
ثم يسجل ذلك كدليل على أن التقييم قد أدير بصورة عادلةز
 ستتلقى ايميال من المدرسة بتفاصيل الدخول إلى االختبار عند أقتراب موعد االختبار ،ستكون هناك أكواد خاصة
باللغة االنجليزية و الرياضيات و العلوم  ،و التي ستكون فعالة فقط عند بدء االختبار.
 االختبارات و جلسات االختبارات إلزامية لجميع الطالب .إذا كان هناك أي سبب يمنع طفلك من تقديم االختبارات
فعليك إخطار المدرسة قبل  24ساعة على األقل (إال في الحاالت الطارئة) حتى تستطيع المدرسة إيجاد وقت بديل.

إذا كان لديكم أي استفسارات يرجى التواصل مع المدرسة.
إدارة مدرسة اإلبداع البريطانية

