
 

 

Dear Parent/Guardian, 
 
The Grade 1 & 2 students will be tested physically during the CAT week (Continuous Assessment Tests).  
The CAT exams will take place at school during week 7 (11-15 October). 
 
It is very important for all students to attend school physically during week 7 to be tested.  As school 
management, we understand that due to the current situation, some students will face difficulties attending 
the exams physically in school, so please contact your AQC if your child will be unable to attend the exams 
physically during week 7. 
 
Please note that there are no online testing options for Grade 1 and 2, so students who miss the CAT week 
will be considered absent (excused). 
 
It is highly recommended for students to take the physical exams in school.  Students who do not sit for the 
CAT exams physically in school might face challenges when sitting for the final exams later during the year.  
Also keep in mind that there is a possibility that the weight of the term’s results will be based only on one 
physical final exam.     
 
The school is of course taking all necessary precautions with regards to social distancing. 
 
Your child should spend 20-30 minutes DAILY doing the following at home: 
 

• Practice the reading pages from the reading books and class readers (10-15 minutes daily). 

• Practice the spelling words of the week (5-10 minutes daily). 

• Practice mental math sums from the green mental math book (10 minutes daily). 

• An additional 10 minutes should be spent reading MyOn. 

 

REMEMBER:  Study lists are not sent home, as Grade 1 and 2 students do not need to study for exams.  It 
is enough for them to review their reading, spelling and mental math at home every day.   
 
A weekly plan is uploaded to SDP that shows what material that is covered in class every week. 

 
Please do not hesitate to contact your child’s AQC if you have any questions. 
 
Regards, 
School Administration 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 األمر،  ّ  عزيزي ولي
 
(.  ييم المستمر  ت قاختبارات ال ) CATع الـأسبو  في اجسدي   من خلل حضورهم انيل والث  األو    ف  ب الص  اختبار طل   سيتم   

ل 15-11ابع )خلل األسبوع الس   في المدرسة   CATالـ ستجري اختبارات  (. تشرين األو 
ونظًرا   ،ة  مدرسي   إدارة  نحن كاختبارهم.  ابع ليتم  خلل األسبوع الس   ةالمدرسب إلى ل  ا أن يذهب جميع الط  جد   من المهم   

، ب سيواجهون م أن  نتفه   للوضع الحالي  في المدرسة، لذا  ا لتقديم االمتحانات جسدي   رحضو الفي  صعوبات    بعض الط ل 
خلل األسبوع   اضور االمتحانات فعلي  على ح  غير قادر    ابنككان إذا  AQCمسؤول الن احية األكاديمي ة صال بيرجى االت  

 .ابعالس  
ب ه يرجى ملحظة أن    ذين ب ال  ل  اعتبار الط   ، لذلك سيتم  الختبار عبر اإلنترنت القيام با  انيل والث  األو   ف  لص  ا ال يمكن لطل 

ٌر(.غائبين )  CAT فاتهم أسبوع  الغياب مبر 
ة  بش نوصي في المدرسة  ا جسدي   CAT ذين ال يخضعون المتحانات ب ال  ل  في المدرسة. قد يواجه الط   بأداء االختبارات  د 

ه من الممكن أن تصبح  خلل العام. ضع في اعتبارك أيًضا أن   الحق   ة في وقت  هائي  للمتحانات الن   ت حضيرعند ال يات  تحد  
 نتائج الفصل الن هائي ة معتمدًة على اختبار  واحد  فحسب.

 .باعد االجتماعي  ق بالت  زمة فيما يتعل  ل  بع جميع االحتياطات الالمدرسة بالط  خذ ّ  تت 
 

 :ا للقيام بما يلي في المنزليومي    دقيقة   30- 20يجب أن يقضي طفلك 
ةوقر ، فحات من كتب القراءةب على قراءة الص  در  ت  ال •  .ا(دقيقة يومي   15- 10) اءة القص 
 ا(. دقائق يومي   10- 5) ي ةألسبوع ا ءب على كلمات اإلملدر  ت  ال •
 .ا(دقائق يومي   10)  خضراأل حساب الذ هني  كتاب ال  الت مرينات الموجودة فيحل   الت در ب على •
 . MyOn قراءةالفي  ة  دقائق إضافي   10ينبغي قضاء   •

 

تذكير: ال يتّم إرسال قوائم الّدراسة إلى المنزل، ألّن طّّلب الّصّف األّول والثّاني ال يحتاجون إلى الّدراسة لّلمتحانات. 

 . كّل يوم  يكفيهم أن يراجعوا القراءة واإلمّلء والحساب الذّهنّي 

 ي الّصّف خّلل األسبوع. ، والّتي توّضح المواّد الّتي تّم تدريسها فSDPيتّم تحميل خّطة  أسبوعيّة  على 

 
 .سؤال   إذا كان لديك أي    AQCمسؤول الن احية األكاديمي ة بصال د في االت  ال تترد  

 



 

 

 ات حي  أطيب الت  
 إدارة المدرسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دايك و باوك و سةرثةشتيارى بةِرَيز،
 

)تاقى كردنةوةى هةَلسةنطاندنى   catبةئامادةبوونيان لة هةفتةى  ئةجنام دةدةن   catقوتابيانى ثؤىل يةك و دوو تاقى كردنةوةى 
 بةردةوام( .

 مانطى دة(. 15-11لةقوتاخبانة ئةجنام دةدرَيت لةهةفتةى حةوتةم )  catتاقى كردنةوةكانى 
قوتاخبانة بؤ ئةجنامدانى تاقى كردنةوةكانيان .ئَيمة وةكو بةِرَيوبةرايةتى نة بَيلة هةفتةى حةوتةم زؤر طرنطة هةموو قوتابييان 

تَيدةطةين كة هةندَيك قوتابى ِرووبةِرووى زةمحةتى دةبنةوة لة ئامادةبوونيان بؤ  بة ِرةضاوكردمنان بؤ بارودؤخى ئَيستا قوتاخبانة 
كةت ناتوانَيت ةبكةن ئةطةر منداَل AQCتاقى كردنةوةكان لة قوتاخبانة، بؤية تكاية ثةيوةندى بة سةرثةرشتيارى ئةكادميى 

 ئامادةبَيت لةقوتاخبانة لةهةفتةى حةوتةم بؤ تاقى كردنةوةكان.
 

، بؤية ئةو قوتابييانةى هةفتةى ئةجنام بدةنتَيبينى تكاية قوتابييانى ثؤىل يةك و دوو ناتوانن تاقى كردنةوة لة ِرَيطةى ئؤناَلينةوة 
 دةِروات  وا دادةنرَيت بة نةهاتوو هةذمار دةكرَين  )نةهاتنى بةهؤ(. تاقى كردنةوةيان ىَل

 

لةقوتاخبانة  CATنةوةكان لة قوتاخبانة . ئةو قوتابييانةى تاقى كردنةوةكانى زؤر جةخت لةوة دةكةينةوة بةئةجنامدانى تاقى كرد
ئةجنام نادةن ئةوة ِرووبةِرووى زةمحةتى دةبنةوة لة خؤئامادةكردنيان بؤ تاقى كردنةوةى كؤتايى لةكاتى داهاتووى ئةمساَل. هةروةها 

 ةوة دابنرَيت.وا دابنَى لةوانةية  كؤمنرةى  وةرزى كؤتايى  لةسةر يةك تاقى كردن
 

 ان ئةجنام دةدات بؤ دوورخستنةوةى كؤمةاَليةتى. كيية ثَيويستييةنيياوة قوتاخبانة هةموو ِرَيكاربةدَل
 

 وة ئةجنام بدات:ةخولةك  ئةمانة لةماَل 30-20ثَيويستة منداَلةكةت ِرؤذانة 



 

 

 خولةك ِرؤذانة(  15-10ندنةوةى ضريؤك )ِراهَينان لةسةر خوَيندنةوةى الثةِرةكان لة ثةرتووكى خوَيندنةوة، خوَي  •
 خولةك ِرؤذانة(  10-5ِراهَينان لةسةر وشةكانى ِرَينووسى هةفتانة ) •

  خولةك ِرؤذانة( 10مارى بريى )ذرتووكة سةوزةكةى هةةنان لةسةر شيكردنةوةى ِراهَينانى ثِراهَي •

 . MyOnخولةكى زيادة بؤ خوَيندنةوة  10تكاية  •

 

 

 

 

 
 

 ئةطةر هةر ثرسيارَيكت هةبوو.  AQCمةبة بة ثةيوةندى كردنتان بة سةرثةرشتى ئةكادميى  دوودَل
 لةطةَل ِرَيزدا  

 بةِرَيوبةرايةتى قوتاخبانة 

ان بة خوَيندن تابييانى ثؤىل يةك و دوو ثَيويستيليستى وانةكان نانَيردرَينةوة بؤ ماَلةوة ،جونكة قو :بةبريهَينانةوة 
 نووس و بريكارى دةكةن. نيية بؤ تاقى كردنةوة. تةنها ئةوةندة ثَيويستة كة ِرؤذانة ثَيداضوونةوةى خوَيندنةوة و ِرَي

 نرَيت ، ئةو وانانةى تَيداية كة لة هةفتةكة باس دةكرَيت لةثؤلدا.ةداد SDPثالنى هةفتانة لةسةر 

 


