
  

 

 إبريل 2020
 إرشادات للمرشحين الخاصين في ظل ظروف فيروس كورونا

 إمتحان صيف 2020
 ، األمور وأولياء الطالب أعزائي

 أن المقرر نم كان إذا خاص كمرشح تصنيفك يتم. الخاصين بالمرشحين الخاصة الترتيبات بشأن االستفسارات من جدًا كبيًرا عددًا الماضي األسبوع خالل تلقيت

 خاص كمرشح أيضًا تصنيفك يتم. المواد التي ال تقوم بحضور حصص لها في المدرسة )غير موجودة في جدول الحصص( في يونيو أو مايو في اختباًرا تجري

 .ذاتية بدراسة قمت أو المنزل في تدريسك وتم االختبار إجراء تعيد كنت إذا

 ةولجن المتحدة المملكة وضعتها التي الصارمة الشروط استوفيت قد كنت إذا إالفي المواد  تسجيل درجة لك يمكنها ال الخيمة رأس أكاديمية أن مالحظة يرجى

 الخاص المرشح وأداء إنجازات علىأدلة كافية  هناك يكون أن يجب الصف، وبيانات معلومات المدارس تقدم أن قبل أنهوضحت اللجنة  لقد. الدولية االختبارات

 األدلة  مجلد تسليم يجب ، 2020 أبريل 23 يتجاوز ال موعد في إلكترونيًا مدرب/  المادة مدرس/  مختص قبل من تأكيده تم الذي الدليل، تقديم يجب. المادة في

 .وسيعتبر الطالب انسحب من قبل المدرسة المتأخرة عن موعد التسليم األدلة تقديم يتم لن. التالية الملفات تسمية مصطلحات باستخدام

 

من قبل موظفي أكاديمية رأس الخيمة يستخدم  األدلة المقترحة مصطلح تسمية الملف 

 المادة من موظفي أكاديمية  في متخصص فريق قبل من الدراسية مالحظاتال إدارة سيتم
 االمتحان لجنة تعليمات مع يتماشى بما رأس الخيمة

 المادة مالحظات د..رقم الطالب 
 مثال

00000.SNotes .Geography 

 مالحظات الدراسة المصححة بإحتراف 

 المادة من موظفي  في متخصص طاقم قبل منات التجريبية االمتحان أوراق إدارة سيتم
 االمتحان لجنة تعليمات مع يتماشى بما االكاديمية

 المادة.تجريبي.رقم الطالب 
 مثال

00000.Mock.Maths  

أوراق اإلمتحانات التجريبية المصححة 
 بإحتراف

 ماب المادة من موظفي االكاديمية في متخصص طاقم قبل منالتكليفات والمهام  إدارة سيتم 
 االمتحان لجنة تعليمات مع يتماشى

 المادة.تكليفات.رقم الطالب 
 مثال

00000.Ass ign.French 

 بإحترافالتكليفات والمهام المصححة 

 ماب المادة من موظفي االكاديمية في متخصص طاقم قبل مناألعمال الصفية  إدارة سيتم 
 االمتحان لجنة تعليمات مع يتماشى

 المادة.أعمال صفية.رقم الطالب 
 مثال

00000.CAU.DT 

األعمال الصفية )مصححة أو غير 
 مصححة(

 المادة من موظفي االكاديمية في متخصص طاقم قبل منمالحظات المراجعات  إدارة سيتم 
 االمتحان لجنة تعليمات مع يتماشى بما

 المادة.مالحظات م.رقم الطالب 
 مثال

00000.RNotes .Engl ish 

مالحظات المراجعة المكتوبة من قبل 
 الطالب 

 المادة من موظفي  في متخصص طاقم قبل منأسئلة اإلمتحانات السابقة  إدارة سيتم
 االمتحان لجنة تعليمات مع يتماشى بما االكاديمية

 المادة.نماذج إمتحانية.رقم الطالب 
 مثال

00000.PEQ.His tory 

ب  نماذج امتحانية سابقة قام بحلها الطال
 المرشح

 للتأكيد على نوعية تدريس عالية الجودة  المادة.السيرة الذاتية.رقم الطالب 
 مثال

00000.CV.Arabic 

 (وجدت إن) الخاص للمعلم الذاتية السيرة

 (االمتحانات لجنة بذلك ستقوم) نة لسجل الدرجاتمقار إلجراء  المادة.نتائج اإلمتحانات.رقم الطالب 
 مثال

00000.HisR.Arabic 

 نتائج اإلمتحانات السابقة

 

 الملف اإللكتروني يجب أن يكون مسمى كما هو موضح:

 رقم الطالب.األدلة.المؤهالت

 مثال

00000.Evidence.AS-Level 

 



  

 

 المعنيين كما هو موضح في الجدول التالي: الموظفينإلى  23/4/2020الرجاء إرسال ملفاتك اإللكترونية في موعد أقصاه 

Manoj.kumar@rakacademy.org مانوج كومار اإلمتحانات مسؤول 

Colin.Guyton@rakacademy.org كولن غايتن نائب مدير المدرسة 

 

 ، ع عالمة لهمووض الموضوعي بالحكم للسماح كافية أدلة تقديم على القادرين غير للطالب بديلة خيارات عن البحث في تستمرس االمتحانات لجنة بأن تذكيرك أود

 حاناتامت إجراء إلى ذلك من بدالً  يحتاجون قد بعضهمحيث أن  الخاصين المرشحين لجميع ممكنًا ذلك يكونلن  الحظ لسوء" أنه المملكة المتحدة حكومة أقرت ولكن

 colin.guyton@rakacademy.org إلى إلكتروني بريد إرسال يرجى ، وضعك بخصوص محدد سؤال لديك كان إذا".  درجات على للحصول الخريف في

 .بأمان أخرى مرة االختبارات إجراء فيه يمكن وقت أو 2020 أكتوبر حتى التأجيلب مناسبة أدلة لديهم ليس الذين الطالب نصحي

 المعلومات من مزيد

 يوم تىح محدثة حيث أنها معلومات جديدة و للتغيير عرضة تزال ال فإنها ، ذلك ومع ، الدرجات بمنح تتعلق التي الترتيبات أحدثتضم  أعاله الواردة المعلومات

 لدى يكون دق التي األخرى األسئلة على إجابات جانب إلى ؛بتفاصيل أكثر إرشادات ، الحالية الترتيبات عن المزيد لمعرفة البحث يمكنك.  2020 أبريل 13 االثنين

 من خالل الروابط التالية: األمور وأولياء الطالب

 Her Majesty’s Government (UK) 

https://www.gov.uk/government/publications/gcses -as-and-a-level-awarding-summer-2020 

 Cambridge Assessment International Education 

https://www.cambridgeinternational.org/news/ 

 Pearson (Edexcel) Qualifications  

https://qualifications.pearson.com/en/news -policy/press-releases/2020/update-from-pearson-regarding-the-

covid-19-coronavirus-outbreak.html 

 AQA 

https://www.aqa.org.uk/coronavirus  

 إلى إلكتروني بريد إرسال طريق عن Colin Guyton إلى الرسالة هذه محتويات بخصوص لديكم تكون قد أسئلة أي توجيه يرجى

 colin.guyton@rakacademy.org ،  ساعة 48 خاللحيث سيتم الرد  ً  .الواردة األسئلة لحجم وذلك تبعا

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

 

 

 تحياتي 

 كولن غايتن

Colin Guyton 

 

 نائب مدير المدرسة الثانوية

mailto:Manoj.kumar@rakacademy.org
mailto:Colin.Guyton@rakacademy.org
https://www.gov.uk/government/publications/gcses-as-and-a-level-awarding-summer-2020
https://www.cambridgeinternational.org/news/
https://qualifications.pearson.com/en/news-policy/press-releases/2020/update-from-pearson-regarding-the-covid-19-coronavirus-outbreak.html
https://qualifications.pearson.com/en/news-policy/press-releases/2020/update-from-pearson-regarding-the-covid-19-coronavirus-outbreak.html
https://www.aqa.org.uk/coronavirus
mailto:colin.guyton@rakacademy.org

