3rd October,2021
PSAT College Board Examination
Dear Parents,

2021  أكتوبر3

اختبار البيسات
،السادة أولياء األمور الكرام

Your daughter has been given a Guide to PSAT College
Readiness Test. The PSAT is highly relevant to your
daughters’/our High School students’ future success as
the Readiness Test focuses on the skills and knowledge
that are the heart of education and transferal of
knowledge.

يعد اختبار. .حصلت الطالبة على دليالالستعداد الختبار البيسات
،البيسات وثيق الصلة بالنجاح المستقبلي لطالبات المرحلة الثانوية
حيث يركز االختبار على المهارات والمعرفة التي تشكل جوهر
.التعليم ونقل المعرفة

Our current Grade 11 students will take the PSAT on
Wednesday, 13th October 2021. The PSAT will provide an
indicator for our students’ SAT scores in Grade 12. The
PSAT is a free assessment of knowledge and skills for all
grade 11 students who take the external College Board
test.

ستخضع طالبات الصف الحادي عشر الختبار البيسات يوم
مؤشرا
 سيوفر اختبار البيسات.2021  أكتوبر13 األربعاء الموافق
ً
 اختبار البيسات هو.لدرجات الطابات في السات للصف الثاني عشر
تقييم مجاني للمعرفة والمهارات لجميع طالبات الصف الحادي عشر
.الالتي يدرسن االختبارات الخارجية لمجلس الكلية

PSAT will measure:
What students learn in High School
What students need to know to succeed in
college
We constantly remind our students that the best way to
prepare for the test:
Practice the PSAT by taking the online (free)
PSAT sample tests
Do homework and extra by looking/reviewing
new material that will be given
Ask and answer lots of questions
Take charge of their own education and learn
as much as possible
Get plenty of rest and relaxation (sleep
minimum of 8 hours a night)

:سيقيس اختبار البيسات
ما يتعلمه الطالب في المدرسة الثانوية
ما يحتاج الطالب إلى معرفته للنجاح في الكلية
نذكر طالبنا باستمرار أن أفضل طريقة للتحضير لالختبار هو اتباع
:ما يلي
التدرب على اختبار البيسات من خالل إجراء اختبارات
.البيسات (المجانية) عبر اإلنترنت
/ القيام بأداء الواجبات المنزلية والمزيد من خالل البحث
.مراجعة المواد الجديدة التي سيتم تقديمها
.السؤال واإلجابة عن كثير من األسئلة
.تحمل مسؤولية التعليم والتعلم قدر اإلمكان
الحصول على قسط وافر من الراحة واالسترخاء (النوم
) ساعات8 على األقل

،مع تحيات

 ساندرا زاهر.د
مديرة المدرسة

Please sign below, confirming your permission for your
daughter to sit for the PSAT examination.

 لتأكيد موافقة ولي األمر على خضوع الطالبة، الرجاء التوقيع أدناه
.الختبار البيسات

I ___________________________________________
(father/mother) hereby give permission for my
daughter in Grade 11A to take the PSAT Exam on
October13, 2021 at RAKAA from 8:00AM to 12:00PM.

__________________________ أنا ولي أمر الطالبة
 أ ألداء11  األم) بموجبه أعطي اإلذن البنتي في الصف/ (األب
 في رأس الخيمة من الساعة2021  أكتوبر13  فيPSAT اختبار
.ظهرا
12:00  صبا ًحا إلى الساعة8:00
ً

Required to bring
the following:
HB2 pencil
Sharpener
Eraser
Water and snack

Name االسم

to
2
1
1

2
1
1

Signature

:مطلوب إحضار ما يلي
قلم رصاص
براية
ممحاة
ماء ووجبة خفيفة

Date

Student
Parent

Please return the permission to take the PSAT test to your daughter’s math teacher.
.يرجى إعادة رسالة الموافقة ألداء اختبار البيسات إلى معلمة الرياضيات

