
 

 

Dear Parent/Guardian, 
 
The Grade 4 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).   
 
The normal timetable is not followed during the CAT week.  There will be no classes following the school 
timetable.  The AQC will inform you of any specially scheduled online lessons during the week. 
 
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. 
 
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 and review the vocabulary words (5-10 minutes daily). 

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

• An additional 15 minutes should be spent reading MyOn. 

 

Attached is a study list showing the material that you child will be tested on. 

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



 

 

 
 
 
 

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

ل  15- 11ابع ) خلل األسبوع الس   في المدرسة  CATالـ اختبارات  (.تشرين األو 
  جدول بحسب   ة  دراسي   صفوف  لن يكون هناك . CATخلل أسبوع  العادي  الحصص المدرسي ة باع جدول ال يتم ات   
 يًصا عبر اإلنترنت خالل األسبوع. خص   مجدولة   دروس   بأي   AQC مسؤولة الن احية األكاديمي ة لمدرسة. ستعلمكا
ونظًرا   ،ة  مدرسي   إدارة  نحن كاختبارهم.  ابع ليتم  خالل األسبوع الس   ةب إلى المدرسال  جميع الط  ا أن يذهب جد   من المهم   

، ب سيواجهون م أن  نتفه   للوضع الحالي  في المدرسة، لذا  ا لتقديم االمتحانات جسدي   رحضو الفي  صعوبات    بعض الط ال 
خالل األسبوع   اعلى حضور االمتحانات فعلي    غير قادر    نكابإذا كان  AQCمسؤول الن احية األكاديمي ة صال بيرجى االت  

 .ابعالس  
ة  بش نوصي  في المدرسة  ا جسدي   CAT ذين ال يخضعون المتحانات ب ال  ال  بأداء االختبارات في المدرسة. قد يواجه الط   د 

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

 .باعد االجتماعي  ق بالت  زمة فيما يتعل  ال  بع جميع االحتياطات الخذ المدرسة بالط  ّ  تت 
 

 :المنزلا للقيام بما يلي في يومي    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 اإلمالدر  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   10قضاء  ينبغي  •

 

را  المتحان.سة ال تي تتضم ن المواد  ال تي سيختبر فيها ابنك في اتجد في المرفق قائمة الد 
 

 .سؤال   إذا كان لديك أي    AQCمسؤول الن احية األكاديمي ة صال بد في االت  ال تترد  
 



 

 

 ات حي  أطيب الت  
 إدارة المدرسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

باوك و سةرثةشتيارى بةِرَيز، دايك و  
 

)تاقى كردنةوةى هةَلسةنطاندنى   catئةجنام دةدةن  بةئامادةبوونيان لة هةفتةى   catتاقى كردنةوةى ضوار قوتابيانى ثؤىل 
 بةردةوام( .

 مانطى دة(. 15-11لةقوتاخبانة ئةجنام دةدرَيت لةهةفتةى حةوتةم )  catتاقى كردنةوةكانى 
وانةى ضؤلةكان نابَيت بةطوَيرةى خشتةى قوتاخبانة.  catخشتةى وانةكانى هةفتة   ثةيِرةو ناكرَيت لة هةفتةى تاقى كردنةوةى 

 سةرثةرشتيارى ةئكادميى ئاطاداتان دةكاتةوة بة بوونى هةر وانة و خشتةيةك تايبةت لةِرَيطةى ئؤناَلين لة هةفتةكة.
قوتاخبانة بؤ ئةجنامدانى تاقى كردنةوةكانيان .ئَيمة وةكو بةِرَيوبةرايةتى نة هةفتةى حةوتةم بَيزؤر طرنطة هةموو قوتابييان لة 

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

 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(. قى كردنةوةيان ىَلتا
 

لةقوتاخبانة  CATزؤر جةخت لةوة دةكةينةوة بةئةجنامدانى تاقى كردنةوةكان لة قوتاخبانة . ئةو قوتابييانةى تاقى كردنةوةكانى 
دةكردنيان بؤ تاقى كردنةوةى كؤتايى لةكاتى داهاتووى ئةمساَل. هةروةها ئةجنام نادةن ئةوة ِرووبةِرووى زةمحةتى دةبنةوة لة خؤئاما

 وا دابنَى لةوانةية  كؤمنرةى  وةرزى كؤتايى  لةسةر يةك تاقى كردنةوة دابنرَيت.
 

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



 

 

 

 خولةك  ئةمانة لةماَلةوة ئةجنام بدات: 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 هةةةى ِراهَينانى ثنان لةسةر شيكردنةوِراهَي •

 . MyOnخولةكى زيادة بؤ خوَيندنةوة  10تكاية  •

 

 هاوثَيض ليستى بابةت وانةكانى تاقى كردنةوةية كة منداَلةكةت تاقى كردنةوةى تَيدا ئةجنام دةدات.
 

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

 بةِرَيوبةرايةتى قوتاخبانة 


