
  

 

 2020إبريل  23

 الصف 10 و 11
 

 الصيفي واإلعداد التهيئة برنامج

 ، األمور وأولياء الطالب أعزائي

 خميسال. اإلنترنت عبر بعد عن التعلم خالل من من فترة االختبارات على وشك االنتهاء ، نحن األنخالل العامودعمك المستمر جهودك على نشكرك

األدلة والبيانات  جمع علىجهودهم من بعد ذلك  المعلمون سيركزللحصص، حيث  اإللزامي الطالب حضور من األخير اليوم هو 2020 أبريل 23

  .مركز تقييم العالمات وإرسالها إلى

 تقييم العالمات المركزي

 AS أو IGCSE في إما درستها التي المواد في إنجازاتك االمتحانات للجنة توضح أدلة ملموسه إلى تندتس درجات عن عبارة تقييم العالمات المركزي

 والكليات لمدارسا عبر المطبقةرالمعايي ضبط يؤكد مما - والتقييم األحكام لتوحيد نقدمها التي المعلومات ستقوم لجنة اإلمتحانات بإستخدام. A-Level أو

من خالل  تفاصيل ذلك على االطالع يرجى. 2020 أبريل 26 األحد يوم من بدًءا تقريبًا أسبوعين العملية هذه ستستغرق. العالم أنحاء جميع في

 .ونياإللكتر موقعنا المنشور على

 الصيفي واإلعداد التهيئة برنامج

 مجموعة لحضور بفرصة 11 و 10 الصف في الطالب وتزويد المقبل العام على نود أن نبدأ بالتجهيز والتركيز ، االمتحانات لجنة متطلبات تلبية عند

ـ  إلى تهدف التي''  التعريفية الدورات"   من  الصيفي برنامجنا من جزًءا الدورات هذه ستشكل. A-Level برنامج أو IB أو  ASإعداد الطالب للبدء ب

 ستستمر. المقبل العام في دراستها اخترت التي المواد في دورات حضور إلى فقط ستحتاج. A-Level و AS و IB مواد الـ جميع في تطبيقها وسيتم

 Google إجتماعات وحصص عن طريق البث المباشر بإستخدام حيث ستتضمن Google Classroom باستخدام بعد عن التعلم خالل من دورة كل

Meet Lesson. 

 تجهيز الطالب  لـ على تركز إضافية جلسات أيًضا هناك ستكون .2020 مايو 10 األحد يوم البرنامج وذلك بدء تاريخ قبل كاملةً  التفاصيل نشر سيتم

SAT و  IELTS ، األكاديمي واالقتباس البحث بمهارات المرتبطة الدراسة مهارات إلى باإلضافة ، والتوجيه والتطبيق ، الجامعية البحوث. 

 

 .2020 مايو 3 الذي يبدأ بتاريخ األسبوع خالل سنقوم بتزويدك بالمزيد من المعلومات

 المنزل في آمنًا تبقى أن تذكر والسالمة، الصحة ولعائلتك لك أتمنى

 تحياتي 

 كولن غايتن
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