
  

 

 2020إبريل  6

 فيروس كورونا وإمتحانات صيف 2020

 ،األمور وأولياء الطالب أعزائي

من  يدالمز تنتظر أنك، كما أننا نعلم الصيف هذا اإلمتحانات إلغاء عن خصوصا بعد اإلعالن الماضية األسابيع الذي رافقك في قلقال مدى أتفهم

لطالب واإلجراءات الجارية لتزويد ا المدرسة في القادمة األخيرة باألسابيع الخاصة الترتيباتعلى  تأكيدلل إليكم أكتب. المعلومات حول هذا الموضوع

 يدجكامبر مثل الدولية، االمتحانات لجان جميع قبل من اعتمادها وسيتم المتحدة، المملكة حكومة منهي  الرسالة هذه في الواردة المعلومات. بالدرجات

 .إدكسل وبيرسون

 العام الدراسي  نهاية ترتيبات

. 2020 أبريل 23 الخميس لغاية يوم اإلنترنت عبر بعد عن التعلم 12و 11و 10 الصفوف في A-Levelو ASو IGCSE سيواصل طالب مؤهالت

 حدده الذي العمل خالل من قدراتهم يمكن للطالب إظهار الدراسة مواصلة أثناء بالكامل، منهج كل إلكمال الوقت الطالب منح سيتم الوقت هذا خالل

 .المادة معلم

سيتم و اإلنترنت عبر بعد عن التعلم دروس حضور 12و 11و 10 الصف طالب من فلن يكون مطلوب أبريل، 23 الخميس أما بالنسبة لما بعد يوم

 الدراسة الذاتية والتجهيز إجازةوبدء  الدراسة الطالب فيه ينهي أن المقرر من كان الذي نفسه التاريخ مع التاريخ هذا يتزامن. الدراسي العام إنهاء

 .لإلمتحانات الدولية

 .الدراسي العام نهاية حتى دراستهم مواصلة الدولية البكالوريا على للحصول يدرسون الذين عشر الحادي الصف طالب يجب على

 الدرجات؟ حساب سيتم كيف

الب األدلة التي نملكها على إعمال الط على بناء   وذلك الدولية االمتحانات إلى لجنة مادة لكل المعلومات من بإرسال قطعتين الخيمة رأس أكاديمية ستقوم

 :خالل العام كما هو موضح

 الدراسة عن بعد بدء قبل له مخططالدولي النهائي ال االمتحانعليها في  ستحصل كنت أنك قيمك بها معلمك ورجح التي الدرجة. 1

 .األداء حسبوذلك  أو جامعتك مدرستك على مستوى مادة في كل الطالب ترتيب. 2

 لذلك. العالم نحاءأ جميع في والكليات المدارسعلى  المطبقة المعايير ضبطب يسمح للحكم، مما سيقوم مجلس االمتحانات باستخدام البيانات التي نقدمها

 .الصيف هذا األحكام توحيد تنوي ألنها االمتحانات لجنة قبل من المدرسة قدمتها التي درجتك تغيير يتم أن جد ا المحتمل من

 لمهاماة، عالمات التكليفات والمنزلي اتالواجبالصفية،  عمالاأل مثل األشياء من مجموعة االعتبار في سنأخذ معلمك، سيقدمها التي الدرجة لتحديد

 جاتالدر بتوحيداالمتحانات  للجنة المعلومات هذه ستسمح. وعالمات االمتحانات التجريبية. االختبارات القصيرة وأيا أعمال قمت بها خالل العام

 خاءسأقل  كلياتهم أو مدارسهم ألن محظوظين ليسوا بأنهم الطالب، كما أنه سيتم الحرص على عدم شعور اإلمكان قدر عادلة النتائج أن من والتأكد

 .حاناالمت لجنة إلى نرسلها التي تلك عن مختلفة تكون أن يمكن عليها تحصل التي النهائية الدرجة أن يعني هذا. قاسية أودارس ممن غيرها من ال

 االمتحانات؟ لجان إلى الخيمة رأس أكاديمية قدمتها التي درجاتي رؤية يمكنني هل

 تلك نع مختلفة االمتحانات لجنةمنحك إياها ست التي الدرجات تكون قد. المعلومات هذه سرية على الحفاظ ضمان هي للمدرسة المعطاة التعليمات ال،

 المعلمين نم تطلب ال فضلك من. أعاله موضح هو كما االمتحان لجنة قبل من ذلك تحديد سيتم حيث النهائية درجتك ضمان يمكننا وال لهم نرسلها التي



  

 

 الترتيب الذي حصلت عليه ضمن أو االمتحانات لجان إلى سيرسلونها التي الدرجاتعن  يخبرك أن الخيمة، رأس أكاديمية في آخر شخص أي أو

 .معك هذا بمشاركة لهم يسمح ال الطالب؛ ترتيب

 

 لي؟ بالنسبة هذا يعني ماذا- خاص مرشح أنا

 ذلك بتقديمه هو لمادة ليست في جدول حصصك المدرسية، يشملالمثال، إذا كان االمتحان الذي كنت ستقوم  سبيل على) خاص ا مرشح ا كنت إذا

 كافية أدلة نرى عندما فقط الدرجات تقديم كمدرسة منا طُلب . لقد(أو دراسة ذاتية المنزل في أو يتم تدريس المادة االمتحان، يعيدون الذين الطالب

 تبحث(. 2020 أبريل 23 يتجاوز ال موعد في االختبارات، مسؤول إلى إلكتروني ا األدلة تقديم يجب) موضوعي حكم إلصدار إنجازك وأدائك على

 أنه المملكة المتحدة حكومة أقرت ولكن الموضوعي، بالحكم للسماح كافية أدلة تقديم على القادرين غير للطالب بديلة عن خيارات االمتحانات لجنة

 االمتحانات إلجراء ذلك من بدال   بعضهم يحتاج قد والذين الخاص، القطاع من المرشحين لجميع ممكن ا هذا يكون أن المحتمل غير من الحظ لسوء"

إلى إلكتروني بريد إرسال يرجى وضعك، بخصوص محدد سؤال لديك كان إذا".  درجاتهم على للحصول الخريف في  

colin.guyton@rakacademy.org  

 لي؟ بالنسبة ذلك يعني ماذا - مبكًرا االختبارات أجري أن المقرر من وكان التاسع الصف في أنا

 يشمل وهذا. (العاشر الصف نهاية في االمتحانات تكون أن يجب أي) بشكل مبكر االختبارات إجراء بسبب للطالب الدرجات بتقديم للمدارس يُسمح ال

 الخريف حتى دخولهم سيؤجل االمتحانات بهذه سجلوا للقيام الذين الطالب. الصيف هذا IGCSEالمرشحين ألداء إمتحان اللغة اإلنجليزية  الطالب جميع

 لجنة من المدرسة إلى إعادتها بمجرد المدفوعة اتاالمتحان رسومسيتم إرجاع . العامة االمتحانات إلجراء آمن ا فيه الوضع يعتبر الذي الوقت أو

 .المسترد المبلغ استالم بمجرد بإبالغك سنقوم. االمتحانات

 نتائجي؟ على سأحصل متى

 جانل قبل من تأكيدها بمجرد المعلومات من مزيد تقديم وسيتم أغسطس، في متوقع هو كما ستنشر االمتحانات نتائج أن االمتحانات لجان ذكرت

 .االمتحانات

 أخرى؟ مرة امتحاناتي أداء يمكنني هل

 راض   رينهائي. إذا كان الطالب غ االمتحان لجنة ضروري ا مع أن قرار ذلك الطالب رأى إذا لالستئناف للطالب النهائية الدرجة تخضع أن المتوقع من

 المتوقعمن  ،العامة االمتحانات إلجراء آمن ا الوضع أخرى مرة يُعتبر عندما الخريف في االختبار أداء إلى الطالب فسيحتاج االستئناف، بعد عن الدرجة

 .أغسطس في لهذا الترتيبات بشأن المعلومات من مزيد

 المعلومات من مزيد

 عن البحث يمكنك ذلك، ومع. 2020 أبريل 06 االثنين يوم حتى محدثة وكانت للتغيير عرضة تزال ال الدرجات منح بشأن أعاله الواردة المعلومات

 أولياءو الطالب لدى يكون قد التي األخرى األسئلة على إجابات جانب إلى تفصيال ؛ أكثر وإرشاداتالحالية  الترتيبات من المعلومات حول المزيد

 .األمور

 (المتحدة المملكة) الجاللة صاحبة حكومة 

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

 

 لية كامبريدجاالمتحانات الدو 

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

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


  

 

 

 مؤهالت إيديكسل بيرسون 

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

outbreak.html-coronavirus-19-covid-the-regarding 

 

 AQA 

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

 

 

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

colin.guyton@rakacademy.org ، في ضوء الحجم المتوقع لألسئلة الواردة من أولياء  اإللكتروني بريدك من ساعة 48 خاللبالرد  سيقوم الذي

 األمور والطالب.

 . المنزل في آمنًا تبقى أن تذكر األوقات، هذه خاللالصحة والسالمة  ولعائلتك لك أتمنى

 تحياتي

Colin Guyton 

 نائب مدير المدرسة الثانوية –كولن غايتن 

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

