Dear Respected Parent,

ول األمر
المكرم ي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

In reference to the MoE decision to cancel all exams in
quarter, please note the following academic dates,
reminders and updates for the rest of school year:

End of School Year
 KG-2: 30th April 2020
 Grades 3-6: 7th May 2020
 Grades 7-9: 14th May 2020
 Grades 10-12: 14th May 2020
Online Learning Platform
 AIS endeavors to achieve educational excellence
for all its students. As per the MoE directives on
Thursday, 16th April 2020, AIS will continue with
the online learning platform from Sunday, 19th
April 2020 - in accordance with the 2019-2020
academic calendar until Thursday, 14th May
2020. This period will also cover the final
formative assessments scheduled to take place
from 3rd May to 14th May 2020.
 Students are highly encouraged to attend all
online classes on time and are strongly advised to
follow-up with their teachers to ensure that all
assigned work are properly addressed.
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،2020  أبريل16 التعليم الصادرة يوم الخميس
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.الدروس المقررة



:اسبوع المراجعة وقائمة المواد المغطاة
Revision Week and List of Material Covered
 Revision week will start on Sunday, 19th April
 أبريل19  يبدأ أسبوع المراجعة يوم األحد الموافق
ر
2020 so that the teachers and students will have يكف من
 حن يحظ الطالب والمعلمون بما ي2020
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الوقت لمراجعة المواد الدراسية وإعادة شح
ample time to go through the revision materials,
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 Some of the Material Covered in Q3 and Q4 will be  تتضمن المواد المغطاة يف هذين االسبوعي مراجعة
.بعض دروس الربعي الثالث والرابع
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Teachers and students will follow the online
schedule;

Final Exams and Formative Assessments
 As per MoE directives, there will be no final
exams for the second semester. Alternatively,
students will be encouraged to complete the
formative assessments in ALL subjects and the
assessment marks will be recorded;
 Please be advised that these assessments are not
mandatory.
However, the scores will be
recorded and they could be used to improve
students’ marks and subsequently improve their
final grades for 2019-2020 academic year.

يتبع المعلمون والطالب الجدول المقرر للدروس
عىل ر
.االنتنت



التكوين
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Student Final Grades
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 The report cards of each grade/stage will be
الفتة
.الدراسية المقررة لكل مرحلة
released once the study period of each
grade/section is over.
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 Finally, please wait for more updates regarding
عش انتظار
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grade 12 students, as we expect to receive
.إضافية من وزارة التعليم
further directives from the MoE.
AIS Management

إدارة مدارس الرواد العالمية

