Subject: CAT 4 & MAP Testing - Grades 3/5/7/ 9
Dear Parents,
CAT 4 and MAP Testing helps us to support your child in their
learning and is useful for their future educational career. THE
UAE Government and Leadership encourage all families of
children in grades 3, 5, 7, and grade 9 to support the UAE
Vision 2021 and 2030 in ensuring the UAE's children are the
very best academically.
1. The school will pay for your child to sit the tests.

9/7/5/3  الصفوف- CAT 4 & MAP  اختبار:الموضوع
،السادة أولياء األمور الكرام
 يساعد في دعم الطالب في تعلمه ومفيدMAP  وCAT 4 إن اختبار
 إن حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة وقيادتها.لمستقبله المهني التعليمي
تشجع جميع أسر الطلبة في الصفوف الثالث والخامس والسابع
 في ضمان أن يكون2030  و2021 والتاسع على دعم رؤية اإلمارات
.أبناء اإلمارات األفضل أ كاديميا
.ستقوم المدرسة بدفع رسوم االختبارات
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2. We will be carrying out the testing in the coming  سيتم اجراء االختبار في األسابيع القادمة وسيحتاج الطالب للذهاب.2
weeks and will need your child to attend school to  حيث إن أداء االختبار من المنزل قد،إلى المدرسة إلجراء االختبار
take the test as operating this test from home would
.يسبب مشكلة
be problematic.
3. Testing in school campus will be more relaxed and  حيث سيكون، سيكون االختبار في المدرسة أ كثر راحة وأقل إجهادا.3
less stressful in school as the IT Team will be on hand فريق تكنولوجيا المعلومات على استعداد تام لدعم أي مسائل
to support any technical matters and the teachers تقنية ويمكن للمعلمات المساعدة في أي استفسارات قد تكون لدى
can assist with any queries your child may have .
.الطالب

4. Social Distancing will be maintained -15 students in  سيتم الحفاظ على التباعد االجتماعي حيث لن يكون هناك أ كثر من.4
a lab at any one time for testing.
. طالبا في المختبر في أي وقت ألداء االختبار15
5. You will be sent a Consent Form via Microsoft  سيتم إرسال نموذج الموافقة إليك عبر برنامج التيمز عن طريق.5
TEAMS by your child's Homeroom Teacher .
.معلمة الصف
Please sign and return the form to the Homeroom يرجى التوقيع على النموذج وإعادته إلى معلمة الصف حتى نتمكن
Teacher so that we can order the tests .
.من طلب االختبارات
6. We will notify you shortly of the dates for the
testing .
Thank you for supporting the UAE Leaders and our school in
aiming to be the very best that we can.

Warmest wishes
Agnes Shaw
Principal

.سنخطركم قريبا بمواعيد االختبارات
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.شكرا لدعمكم قادة اإلمارات ومدرستنا لنكون األفضل

مع تحيات
أجنس شو
مديرة المدرسة

