
 

Term1 Final Exam Information: 

Dear Parents/Guardians,  

Term 1 Final Exams are approaching! Please note that the last day of classes will be on 

November 12th and final exams will start November 15th until the end of term. Please note the 

important information below to ensure that your child does not miss his/her final exams! 

Starting November 15th, classes will be revising key concepts from Term 1. Students shall 

have the options of taking online or physical* exams. ** The exam schedule will be sent 

separately by grade level on SABIS® Connect and posted to SABIS® Digital Platform. 

 

* Transportation will not be provided by the school.   

** Some Exams will only be available in online format. 
 

CNew Final Exam Information:  

CNew students shall take their final exams beginning of December 1st on campus. The 

coming weeks will include revision as well as new content. It is important that students do 

not miss any of their sessions. There will be no exams for Gr. 1 students from the 15th 

November until November 30th. All spelling lists and revision sheets will be uploaded to 

SDP.   

CD and up Final Exam Information:  

Kindly be reminded that there are no study lists for Levels CD, D, DE & E.  

Study lists and study material for levels F and above will be uploaded to SABIS® Digital 

Platform (SDP). Spelling/Vocab lists for all grades will also be uploaded to SDP.  

 

Option A: On Campus 

Students attending for physical exams should: 

 Arrive 10-15 minutes prior to the start of your exam 

 Bring pencils, sharpeners, erasers, and a water bottle 

 Always wear a mask 

 Levels E and above, do not bring your tablets to the exams as exams will be written 

and not via SDP 

 

 

 



Parents Should: 

 Leave campus once your child has been dropped off 

 Collect your child at the designated pick-up time  

 Always wear a mask 

 Follow all social distancing guidelines 

 

Students taking online exams: 

 Be readily available online 10-15 minutes prior to the start of your session. 

 Online exams shall be conducted through Microsoft Teams and SABIS® Digital 

Platform  

 Please ensure you can log into both prior to the exam date and that you are logged 

into Microsoft Teams by the exam start time listed on the schedule/final exam time 

table 

 Students must be seated in a quiet room, with devices connected to the internet and 

battery fully charge 

 Students must have their camera and microphones open for the full duration of the 

online exam. 

 Students are not allowed to have any other device beside their school tablets. Laptops 

(Windows with Google Chrome) can be used as an alternative.  

 We do not recommend the use of iPads or smart phones 

Good luck on your final exams everyone! 

Regards, 
School Administration 

 

 امتحانات نهاية الفصل الّدراسّي األول

 
 أعّزائي أولياء األمور/ األوصياء:

 

االختبارات النّهائية للفصل الدّراسّي األول تقترب! ستبدأ االمتحانات النهائية في الخامس عشر من نوفمبر. يرجى أخذ العلم  

 نوفمبر. 12أن آخر يوم للدروس هو 

 يرجى قراءة المعلومات الهاّمة أدناه للتأكد من عدم تفويت ولدكم االمتحان.

 

نوفمبر ستبدأ مراجعة الدروس للمفاهيم األساسية. للطالب الحق بإختيار اما امتحانات داخل* حرم المدرسة او  15دءاً من ب

او من   SABIS® Connectعبر االنترنت.** جدول االمتحانت سيتم ارساله بشكل منفصل لكل مرحلة، عبر تطبيق 

 .SDPتحميله على ال 

 الى المدرسة*على االهل تأمين المواصالت 

 سوف تكون فقط من خالل االنترنت ** ان قسم من االمتحانات

 
 



 :CNEWاالمتحانات النّهائيّة للّصّف 

 
ابتداًء من األّول من ديسمبر في الحرم المدرسّي. ستشمل  جراء االختبارات النّهائيّةإّن طاّلب الّصّف األّول سيقومون بإ

األسابيع القادمة مراجعة باإلضافة إلى محتوى جديد. من المهّم أن يحضر الّطالب على أكبر قدر ممكن. لن تكون هناك 

وأوراق المراجعة امتحانات للّصّف األول منذ الخامس عشر من نوفمبر وحتى الثاّلثون. وسيتّم تحميل جميع لوائح االمالء 

 .SDPإلى 

 
 وما فوق:  CDاالمتحانات النّهائيّة 

 
وما فوق سوف يتّم تحميلها على ال   F،  ان المراحل CD, D,DE & Eنّود التّذكير بأنه ال توجد لوائح دراسة للمراحل 

SDP. 

 . SDP سابيس الّرقميّةقوائم التّدقيق اإلمالء/ المرادفات/ الّصوتيّات لكل المراحل سيتم تحميلها على منّصة 

 
 الخيار االول: داخل حرم المدرسة:

 
 على الّطّّلب الّذين سيحضرون لّلمتحانات داخل حرم المدرسة االلتزام بما يلي:

 .احرص على وصولك قبل موعد بدء االمتحان بعشر أو خمس عشرة دقيقة 

 .أحضر معك أقالم الّرصاص والمبراة والممحاة وزجاجة ماء 

  كّمامةً في جميع األوقات.ارتِد 

  للمراحل E  وما فوق يرجى عدم احضار الجهاز اللوحي )ألتابلت( حيث أّن االمتحانات ستكون خطيّة

 .SDPوليس على 

 على الوالدين ما يلي:

 .مغادرة حرم المدرسة بعد توصيل ولدكم داخل حرم المدرسة 

 3اصطحب طفلك في الوقت المحدّد 

 .ارتِد الكمامة طوال الوقت 

 .اتّباع إرشادات التّباعد االجتماعّي 

 
 الخيار الثاني: عبر األنترنت:

  دقيقة قبل بدء االمتحان. 15 – 10أن! تكون حاضرا عبر االنترنت 

  إجراء االختبارات عبر األنترنت سيكون من خالل Microsoft Teams و SABIS Digital 

Platform. 

  يرجى التّأّكد من انه باستطاعتك تسجيل الدّخول قبل تاريخ االختبار وأنّك قد قمت بتسجيل الدّخول إلى

MS Teams .بحلول وقت بدء االختبار المدرج في الجدول 

  على الطالب التواجد في غرف هادئة، مع ضمان اتصالهم باالنترنت وشحن بطارية الجهاز بشكل

 كامل.

 مرا والميكروفانات طوال فترة االمتحان. على الطالب تشغيل الكا 

  ال يُسمح للطالب باستعمال اي جهاز آخر، باالضافة الى الجهاز المستعمل للمدرسة، يمكن بشكل

 مرادف استعمال الالبوتوب عند الحاجة,

  ال ننصح باستعمال اجهزة التلفون او االجهزة ماركةIPAD. 

 
 نتمنى حظاً موفقاً للجميع 

 

 رة المـــــــــــــــدرسة إدا مع تحيات 


