مدرسة الرؤية ثنائية اللغة
Al Ru’ya Bilingual School
:السادة /أولياء أمور طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية الكرام
إلى
:إدارة مدرسة الرؤية ثنائية اللغة
من
التاريخ 2018/12/13 :
الموضوع :امتحانات منتصف العام الدراسي
السالم عليكم ،
نعلمكم بأن امتحانات منتصف العفام الاسا فط لةلافف ال صف ( )12-6فتاا يف م الخمفي الم افف  2018/12/27وتسفتم تتف اإلثنفي
 2019/1/7كما ه ماي بجاو ومحت ى االمتحان .
 :يام دسا ف اعتياديف
 األحد  -12/23الثالثاء 2018/12/25 :ي م دسا ف منزليف (عةلف للةالب)
 األربعاء 2018/12/26 :ال سقف األول  -إنجليزي م 9:30 -7:30

-

الخميس 2018/12/27

-

وي م م ت ح لأل ئلف م

-

اختبارات منتصف العام م  2018/12/27إل 2019/1/7

12:00 -10:00

(اختااسات تكميليف لل بع الثانط)
 :وف جاو االختااسات الم ف

-

الثالثاء 2019/1/1

 :عةلف س س السنف الميالديف

-

مواعيد االمتحانات التكميلية

 10- 9-8 :يناي 2019

مالحظات:
 امتحانففات منتص ف العففام الاسا ففط  ،وتاففا م ف السففاعف  7:30صففااتا وتنت ففط بانتهاااء الموعااد المحففاد لكففت امتحففان.م اعيا االختااسات م ج دة فط ت جاو االختااسات.
 ي ج االلتزام باصةحاب بنائكم ففط م عفا االنصف ا المحفاد ليفتمك الةلافف مف خف قسفم مف ال اتفف و المف اك ةلالمتحان التالط.
 يت قع م جميع الةلاف االلتزام بالحض س وعام التأخي و الغياب. م ف طيا جاو ومحت ى االمتحانات  ،ي ج ق اءة المحتف ى جيفاا والتأكفا مف ن الةالفح تفاط علمفا بكفت مفا هفمةل ب منه .
قوانين االمتحان:
عل جميع الةلاف الت اجا فط الماس ف فط الم عا المحاد لااء االمتحان قات الساعة  7:30صباحا ،وعام التأخي و يتم ص
الةلاف حال انتهائهم من أداء االمتحان ( .تسح وقات االختااسات المحادة)
يسمح للةلاف المتأخ ي تت الساعف  8صااتا باخ لجان االمتحان ولك ل يتم منح م وقتاً إضافيا ً.
عل الةلاف إتضاس كت ما يحتاج ن إليه م دوات الزمف لالمتحان.
ال يسمح للةلاف الاخ عل لجنف االمتحان بأي مادة مكت بف و كتح و وساق .
يجح تسليم األج زة الكت ونيف و ال ات النقالف للم اقح قات باء وقت االمتحان.
نح عل ثقف بأن طلاتنا عل قاس كاي م تحمت المسؤوليف يمنع م م الغش  .يتم تةاي قان ن الغش فط تالفف الغفش ( ال جفاء
االطالع
عل دليت الةالح )
تواريخ هامة:
من 2019/1/26-11
األتا 2019/1/27
2019/1/31
-

 :عطلة منتصف العام الدراسي
 :الع دة للماس ف
 :ت زيع الش ادات عل الةلاف

(أرجوا أن تبذلوا قصارى جهدكم في االستعداد والمذاكرة الختباراتكم وفقكم هللا)

مدرسة الرؤية ثنائية اللغة
Al Ru’ya Bilingual School
To: MS&HS RBS Parents
From : RBS Administration
Date : 13/12/2018
Sub. : Mid-Year Exams
Assalamo Alaykom,
Mid-year exams of grades (6-12) begin Thursday 27/12/2018 and ends Monday 7/1/2019, as
mentioned in the Schedule & Content of the Exams.
-

Sunday 23/12 – Tuesday 25/12/2018
: Normal School Days
Wednesday 26/12/2018
: Home Study Day
Thursday 27/12/18
:English First Paper 7:30-9:30
AND Open Day for Questions from 10:00 – 12:00.
Also any Make Up Tests for Q2
MidTerm Exams 27/12 – 7/1/2019
: Follow Schedule
Tuesday 1/1/2019
: New Year Holiday
Make-up Exams
: 8, 9, 10/1 2019

Notes:
-

Exams start at 7:30 a.m. Exams end at different times. Each exam is allotted a specific period of
time. Exam ending times are on the Exam Schedule at the bottom of the page.
Parents are kindly requested to pick up their children immediately after the exam. The students
need all the time they can spare to rest and study.
All students are expected to sit for their exams, not be late and not be absent.
The exam schedule and the required material to study are attached. Kindly read it carefully and
make sure that your child has covered all that is required.

Exam Rules:
-

Students should be in their exam classrooms and ready to take the exam at 7:30 a.m. Students
will go home immediately after the exam.
Late students; up to 8:00, will be allowed to enter and take the exam but, will not be given extra
time to finish.
Students need to bring all the tools and materials they need for the exam.
Students are not allowed to get any written material into the exam room.
Electronic devices and cell phones must be kept with the teacher before the test begins.
We believe that our students are responsible enough not to cheat. Consequences of cheating
(see student guide) will be applied.

Important Dates:
-

From January 11- 26-2019
Sunday 27/1/2019
January 31, 2019

: Mid-Year Holiday
: Back to School
: Report Cards Distributed

DO YOUR BEST IN PREPARING FOR YOUR EXAMS!

