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9.05.19 
Dear Parents, 
 
The end of primary Year 1 assessments will take place the week beginning May 19th and will run over a two-
week period.  Children will be sitting a mathematics reasoning and arithmetic paper; a reading assessment; a 
Read Write Inc. assessment.  We want the children to be able to achieve their best and we know from experience 
that this is best achieved through different ways.  Some assessments will be sat in groups and others will be 
done individually according to children’s needs. From the assessment results, we will be able to determine 
whether the children have reached age related expectations, and this will be reported to all parents in the end 
of year reports.   
 
There is no need for the children to worry about assessment week, but we do advise a sensible amount of 
preparation in order to increase confidence. The children are currently revising and preparing for assessment, 
so it is very important that your child attends school every day.  Each week they will also receive homework, 
which will provide consolidation of work in preparation for the end of year assessments. 
 
The school will also provide revision books which will be sent out as a PDF today. However, if you wish to have 
revision booklets printed, please return the slip below and they will be sent home with your child on Sunday. 

During assessment week, children are asked to be in school punctually by 8.00am (Ramadan Time), so that the 
assessments can begin promptly. 

We are very proud of all the children and their achievements at NAISAK and we want our Year--- children to 
move into their next year group with great confidence.   

Regards  
                                     Nick Jefferson 
Year Leader               Head of Primary 
 
Please return the slip below if you wish to receive printed revision packs for assessment week.  
 

 
I wish my child to receive a revision pack printed. 
Name of child:                                                                 Class: 
 
Parent’s signature    __________________________________ 
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 اعزائي أولياء األمور  

 

وتقييم من خالل برنامج القراءة   ؛ تقييم القراءة ؛سيتم اختبار الطالب في الرياضيات  مايو وسيستمر لمدة أسبوعين.  19في للصف األول االبتدائي سيتم إجراء تقييمات نهاية 

. سيتم إجراء بعض التقييمات في مجموعات وسيتم إجراء تقييمات السابقة بأنهم قادرين  أن يكون األطفال قادرين على تحقيق أفضل ما لديهم ونعلم من تجربة  نطمح . والكتابة  

تقارير الفي  كذلكم ببالغحتياجات األطفال. من نتائج التقييم ، سنكون قادرين على تحديد ما إذا كان األطفال قد وصلوا إلى التوقعات المتعلقة بالعمر ، وسيتم إفردية وفقًا ال

 لهذا العام .ية ئنهاال

 

مراجعة والتحضير لالمتحانات ، لذلك من الاالستعداد لزيادة الثقة. يقوم األطفال حاليًا بليست هناك حاجة ألن يقلق األطفال بشأن أسبوع التقييم ، لكننا ننصح بقدر معقول من 

 المدرسة ، سيتلقون أيًضا واجباتهم المدرسية ، والتي ستوفر توحيدًا للعمل استعدادًا المتحانات نهاية العام. الى  طفلك حضور المهم جدًا 

 

جميع المواد األساسية ، والتي وجد األطفال أنها صعبة في االختبارات من اختار المعلمون بعناية أمثلة األسئلة لقد  والدين. ستوفر المدرسة أيًضا كتب مراجعة عند طلب ال

  إلى المنزل مع طفلك يوم األحد.م وسيتم إرسالهأدناه لرسالة إعادة برجاء إذا كنت ترغب في الحصول على كتيبات مراجعة ،  سابقة ال

 

 

 صباًحا ، بحيث يمكن بدء االمتحانات على الفور. 8.00خالل أسبوع التقييم ، يُطلب من األطفال االلتحاق بالمدرسة في الموعد المحدد بحلول الساعة 

 

 وية بثقة كبيرة.في السنة السادسة إلى المرحلة الثانمن تعليمهم ونريد أن ينتقل أطفالنا نيساك  نحن فخورون جدًا بجميع األطفال وإنجازاتهم في 

 

 

 تحياتي 

 نيك جافرسون                                 صوفيا 

 قائد المسؤوول عن السنه                   مدير المرحلة الدراسية اإلبتدائية 

 

 يرجى إرجاع الشريحة أدناه إذا كنت ترغب في تلقي حزم المراجعة ألسبوع التقييم.

 

 

 

 

 مراجعة للرياضيات والعلوم والقراءة.طفلي حزمة رغب ان يستلم أ

 

 اسم الطفل :                                                                                   الصف: 

 

 توقيع ولي األمر______________________________________
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