
 

 
 
Dear Class of 2020 (Students and Parents) (Arabic Follows)  
 
 I trust this email finds you in good health. I know that you are very anxious and 
worried about your exams, both mocks and officials.  I need you to take a deep breath, stay 
calm and continue to study.  
 
 Yesterday many of your were distributing around the dates published on the IBO 
website.  Let me be very clear, those dates are for grade submission and therefore affect the 
school not the student. All deadlines for internal assessments remain as is, especially that 
according to the IBO website and their communications with, official exams will remain as 
planned.  

  Once again, I will reiterate, there is no change in the March 15th, 2020 IBO 
deadline for TOK, Extended Essay and Written Tasks, so please submit your final 
drafts according to instructions you received from your teachers.  If there are any 
changes that will affect you, you will hear it from us. If we didn’t write you about it, then it is 
not valid. So please do not panic, and trust that we are doing everything for your benefit.  
  
 According to the information we receive from the IBO and their special page 
dedicated to the coronavirus outbreak, the start of official examinations remain as planned, 
May 1, 2020.  So we will continue to move forward as planned.  After speaking to many 
colleagues in different IB Schools, we are in far better shape than many.  So rest easy.  For 
example, we are done with all orals, we are also done with TOK presentations. What you 
have left is submission of internal assessments, which you would have done from the 
comfort of your own home anyways. If you need to talk to your teachers, please contact 
them and they can arrange for an online interview, or a simple phone call.  

  
 As for your mock examinations, and starting with the econ exam and until we are 
allowed back on campus, your mocks will become take home assessments. Our request 
to bring you on campus for mock exams was denied.  Given the uncertainty in a viral 
outbreak, we also cannot be responsible for bringing you in groups neither on campus or off 
campus. Your health and safety are a top priority for us. 

  
 You are on the honor code, we expect you will honor the trust we are extending to 
you.  We expect you will honor your own self by not committing any academic malpractice.  
The main objective of mocks is for you to study and get an opportunity to recall information. 
We are confident that you are mature and can self regulate.  
 Parents, thank you for the messages of support and offers to help.  We need you to 
help us, by monitoring your own child during their exam.  We need you to make sure that 
they complete the test in the time frame assigned for each component. We kindly request 
that you make sure that your child has access to the following: 
 
1- a computer connected to the internet so exams can be downloaded. 
2-  a printer so that they may print it 
3- a scanner or phone camera in order to send an electronic copy back to the subject 
teacher.  

  
Full instructions will be sent in a separate communication later today.  
You are all in my thoughts and prayers! You got this! You can do this! You are capable!  
 

 Stay Calm and Keep Studying!  
Stay Calm and send in your TOK, EE and Written Tasks final drafts (Pleaaaasse!)  

In Friendship 
Dr. Riyam Kafri AbuLaban 
Upper School Principal  



 

 

 
  األصدقاء األعزاء،

 
امة تمر به البالد خاصة والعالم ع أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة، أعرف أن الكثير منك يشعر بتوتر شديد وينظرون إلى الوضع الذي

  بترقب، وما أحتاجه منكم اآلن هو التروي، وتجنب الهلع والتركيز على دراستكم.
 
وصلني البارحة أن مجموعة منكم كانت تتداول التواريخ المعلنة على صفحة منظمة البكالوريا الدولية، ولذلك اسمحوا لي أن أوضح 

  اآلتي:
 

المدرسة العالمات  المطلوبة منا بعد تصحيح الواجبات فقط ، لذلك تبقى مواعيد   ا هي تغييرات لمواعيد تسليمالتغييرات المعلن عنه
ودعوني هنا أؤكد، أن  .خاصة أنه لن يطرأ أي تغيير على مواعيد االمتحانات الرسميةتسليم الواجبات الخاصة بالطلبة كما هي، 

موعد تسليم نظرية المعرفة، والمقالة المطولة والواجبات الكتابية الخاصة باللغتين العربية واإلنجليزية، ما زالت كما هي، أي أن 
، ولذلك نرجو منكم األلتزام وإرسال النسخ النهائية حسب ١٥/٣/٢٠٢٠موعد تسليمها الرسمي لمنظمة البكالوريا ما زال 

 .ت الواردة من معلميكم واألستاذ لؤيالتعليما
 
وبحسب ما ورد لنا من منظمة البكالوريا الدولية، وما ورد على موقعها أيضا فلن يكون هناك تغييرا على موعد اإلمتحانات الرسمية 

هذا وسنوافيكم بأي حيث تبقى على ما هي وتبدأ في األول من أيار، ولذلك ال بد لنا من اإلنتهاء من الواجبات بأسرع وقت ممكن. 
  تلك التي تصلكم منا مباشرة.  تغييرات حال ورودها لنا من المنظمة، لذلك أرجو منكم عدم تداول أية معلومات إال

 
وال بد لي هنا أن أذكر أننا قمنا بمجموعة من اإلتصاالت مع زمالئنا في مدارس أخرى في المنطقة والعالم، ووجدنا أن وضعنا  

نا من االمتحانات الشفوية الخاصة باللغات ونظرية المعرفة، وما تبقى اآلن هو تسليم الواجبات، األمر الذي ال مطمئن، فقد انتهي
 يتطلب تواجدكم في المدرسة، حيث يمكنكم التواصل عبر الهاتف أو األونالين مع معلميكم ان لزم األمر.

 
منزلية بعد رفض طلب االستثناء الذي تقدمنا به من الجهات المسؤولة أما بالنسبة إلمتحانات التجريبي، فقد تقرر عقدها كإمتحانات 

بالسماح لنا بعقده في المدرسة، ونظرا لخصوصية الوضع وحرصا على سالمتكم والتزاما منا بالتعليمات الصادرة من وزارتي 
 الصحة والتعليم، ال يمكن أن نكون جهة تدعو الى تجمعات الطلبة مهما كانت صغيرة .

 
مصلحتكم، حيث أن الهدف األول من هذه   على ثقة بأنكم على قدر من المسؤولية، و تمارسون األمانة األكاديمية لما فيه ونحن

  االمتحانات هو الدراسة ومراجعة المعلومات.
 

أبنائكم ومراقبتهم خالل جلوسهم   أولياء األمور األعزاء، كل الشكر لكم على رسائلكم الداعمة في األيام السابقة، نرجو منكم مساندة
 لالمتحانات التجريبية في المنزل ونطلب منكم توفير ما يلي:

 
 . جهاز حاسوب مع خدمة اإلنترنت١
 . طابعة وكل مستلزماتها٢
  . سكانر)عادة يكون جزءا من الطابعة( أو كاميرا تلفون إلرسال صور أوراق األجابة.٣

 
 ت الحق من اليوم.سنقوم بإرسال تعليمات مفصلة في وق

 
 آتمنى لكم جميعا السالمة، وأدعو هللا أن يوفقكم

 
  محبتي واحترامي

  د. ريام كفري أبو لبن
  مديرة المدرسة الثانوية

 

  

 
 
 
 
 
 
 


