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At Al Hekma, our teachers endeavor to continue the long
established tradition of providing excellent learning experiences
and at the same time, equipping our students with the required
skills for the modern world. As such, we are continually
sharpening our skills and processes with a focus on systematically
implementing the best learning approaches that are researchbased and proven. Your children are in capable and dedicated
hands.
Additionally, true our commitment to developing confident
learners, we continue to engage our students in activities that
build confidence, self-direction, critical thinking and responsible
decision making. Whether a day trip to the local museum, sports
or scientific competition or a trip overseas, we strive to enable our
students to make real-life connections between what they have
learned and their environment.

MS. MAYA HARB

Elementary Assistant Principal
Dear Parents,
In this month newsletter, I wish to talk to you about the importance
of Standardized testing.
Standardized testing is a form of testing that is created,
administered, and scored in the same way for all students in order
to obtain an objective picture of student, teacher, school, and
even country performance.
The first reason these standardized tests are important is because
they are excellent objective indicators of student performance.
The tests are designed to measure how well students learned
the skills essential to meet curriculum standards. In this regard,
they are incredibly effective. Because the tests are written,
administered, and scored in the same way regardless of student,
school, or country, they can give a clear picture of how schools are
meeting educational standards.

Finally, there is one important point that I wish to point out, how
you feel and your opinion of our school community matters to us
and to your child and has a direct impact on his or her attitude,
academic drive and overall performance. For that reason, I invite
you to volunteer in the school community events – you may not
realize it, but you will have a great impact on your child’s school
life and the school community.

Additionally, standardized testing enables our school to compare
our students’ results to other students around the world and
improve our students’ performance accordingly.
We trust that our parents will support us in regards of standardized
testing in order to continue on leading our students to a lifelong
learning experience

ّ
معلمونا في مدرسة الحكمة الدولية على تزويد طلبتنا بكافة
يحرص
المهارات والتجارب العلمية المتميزة وذلك من خالل طرق تعليمية متنوعة
وحديثة والتي بدورها تساهم في ارتقاء وتطور مهارات الطلبة العلمية
والعملية والتي تعتمد على الطلبة أنفسهم وجعلهم المحور األساسي
ّ
.التعلم والتعليم
في عملية
ومما ال شك فيه بأن الثقة بالنفس من األساسيات التي تسعى المدرسة
إلى زرعها في نفوس طلبتنا منذ صغرهم فتركز األنشطة المدرسية على
ضرورة إشراكهم الدائم معنا وذلك لتطوير مهارة النقد البناء ومهارة حل
المشكالت والتفكير النقدي وكذلك مهارة اتخاذ القرار المناسب وخير دليل
 المشاركة والفوز في، على ذلك الرحل المدرسية إلى المتحف الوطني
 وكذلك الرحالت الدولية والتي تنظمها، المسابقات العلمية والرياضية
.مدرسة الحكمة الدولية باستمرار

أعزائي أولياء أمور الطلبة الكرام

ً
 أود أن أذكركم بنقطة تعليمية مهمة أن آرائكم وشعوركم نحو،واخيرا
مدرستنا من العوامل األساسية والمهمة والتي تؤثر في سير العملية
التعليمية بطريقة إيجابية ولهذا أتشرف بمشاركتكم من خالل األنشطة
. حيث مشاركتكم تمدنا بالدعم والتأثير اإليجابي.والفعاليات المدرسية
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أود أن أخبركم في هذا العدد عن أهمية االختبارات الموحدة والتي هي
،مجموعة من االختبارات الدولية التي يتم فيها تقييم كل من الطالب
. المدرسة وحتى المكان بشكل عام بطريقة موضوعية،المعلم
ويعد السبب األول الذي جعل هذه االختبارات مهمة كونها مؤشر على
 كما أنها مصممة لقياس مدى استيعاب الطلبة للمهارات،مدى انجاز الطلبة
.األساسية لتقابل أهداف المنهج الدراسي
ً
وأيضا هي اختبارات تحريرية مراقبة وموحدة مما يجعلها ذات مصداقية
.عالية
باالضافة إلى أنها تسمح لمدرستنا بمقارنة مستويات أداء طلبتنا بمستويات
ً
 كما نتوقع.طبقا لذلك
أداء الطلبة على مستوى العالم وتطوير أداء الطلبة
دعمكم المستمر لنا من ِقبل أولياء أمورنا األعزاء وذلك لتستمر رحلة العطاء
.في دعم طلبتنا وجعلهم أفراد واثقين ومتعلمين مدى الحياة
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