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     Circular No: 256                IGCSE – J3/J5/S1/S3                   20-04-2021 

   

Online GL Education Progress Test Circular 
Dear Parents, 

Greetings! 

As part of the UAE National Agenda Parameters, Our School is conducting the online GL Education 

Progress Test to gather information on our students' learning and progress. The test is mandatory 

for classes of J3/J5/S1/S3. Your child will be asked to complete an online test from GL Education 

called the Progress Test in English/Maths/Science. The assessment will take approximately 60 

minutes to complete for each subject.  

The Progress test's tentative schedule will be from Sunday, 23rd May onwards. There will be 

three days' separate schedule for each class of J3 /J5/S1/S3. The timings for the test will be 

from 12:40 pm to 1:40 pm. The detailed timetable for each class will be sent shortly. 

Attached are the test administration guidelines from GL education for parents and students 

• Test administration for parents for remote online assessments 

• Test administration for students for remote online assessments 

For your child to complete their online assessments remotely, they will require access to the 

following hardware: 

• Desktop PC/Laptop/Apple MAC 

• Headphones/speakers 

• Mouse (if needed) 

• Internet access 

• It is also important to note that the Progress Test Series cannot be taken on an iPad or 

Android tablet. 

Kindly fill in the attached Annexure and send it via mail to the Class Teachers before Thursday 

29thApril 2021. 

With kind regards, 

Saleema Mahmoodi 

Principal 
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Parent Undertaking 

(To be filled in by parents of students opting for GL Education Progress Test) 

1.  My ward will take part in the GL Education Online Progress Test in English/Maths/Science. 

2. I am aware that the Progress Test Series cannot be taken on an iPad or Android tablet. 

3. I will provide the following hardware: Desktop PC/Laptop/Apple 

MAC/Headphones/speakers/Mouse (if required) and Internet access to complete the online 

assessment. 

4.  I will follow the test administration guidelines by GL Education on remote online testing for the 

Progress Test Series (PT Series). 

  

Name of the Student:  

Grade and Section:  

Parent / Guardian Name:  

Phone Number:  

E-mail Id  

 

Parent's Signature:  Date:  
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ي     246تعميم رقم 
يطان   J3/J5/S1/S3   20/04/2021 -النظام البر

Online GL Education Progress Test Circular 

 
 أولياء االمور األعزاء، 

 تهديكم مدرستنا الثانوية احر التحيات

نت    GLكجزء من األجندة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ، تجري مدرستنا اختبار التقدم التعليمي   عبر اإلنبر

لجمع معلومات حول تعلم طالبنا وتقدمهم. فإن االختبار اجباري لطلبة الصف الثالث, الخامس, السابع والتاسع. سوف 

اإلنبر  عبر  اختبار  إكمال  ابنك/ابنتك  من  من  ُيطلب   Progress Test inيسم    GL Educationنت 

English/Maths/Science دقيقة إلكمال كل مادة.  60. سيستغرق التقييم/ االختبار حوالي 

ي التوقعي لالختبار من يوم األحد  
ا. سيكون هناك جدول منفصل لمدة ثالثة أيام   23سيكون الجدول الزمن 

ً
مايو فصاعد

 حنر الساعة    12:40. مواعيد االختبار من الساعة  مس, السابع والتاسعالثالث, الخالكل فصل دراسي من  
ً
بعد    1:40ظهرا

ي المفصل لكل فصل قريًبا. 
 الظهر. سيتم إرسال الجدول الزمن 

 ألولياء األمور والطالب  GL Educationنرفق لكم إرشادات ادارة تأدية االختبار من 

نت إدارة تأدية االختبار الولياء االمور من أجل الت •  قييمات عن بعد عبر اإلنبر

نت عن بعد  •  إدارة تأدية االختبار للطالب للتقييمات عبر اإلنبر

نت عن ُبعد ، سيطلب الوصول إل األجهزة التالية:   لكي يكمل ابنك/ابنتك االختبار عبر اإلنبر

 Apple MACكمبيوتر / كمبيوتر محمول /  •

ات صوت  •  سماعات / مكبر

 ( )إذا لزم األمر Mouse -الفأرة  •

نت  •  خدمة اإلنبر

ا مالحظة أنه ال يمكن إجراء اختباران   •
ً
أو جهاز لوحي يعمل بنظام   iPadعىل جهاز    Progress Testمن المهم أيض

Android . 

ي قريًبا.  •
 سيتم إرسال إرشادات إدارة االختبار والجدول الزمن 

يد إل معلمي الفصل قبل الخميس يرحر ملء الملحق المرفق وإرساله عبر   . 2021أبريل  29البر

 مع أطيب التحيات، 
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 اقرار ولي االمر 

 ( GL)يتم ملؤها من قبل أولياء أمور الطالب الذين يختارون اختبار التقدم التعليمي 

ي اختبار  .1
ي ف 
ي / ابننر

نت   Progress Testسيشارك ابن  ي   GL Educationعبر اإلنبر
ية / الرياضيات / ف  اللغة اإلنجلب  

 العلوم. 

أو جهاز لوحي يعمل بنظام  iPadال يمكن إجراؤها عىل جهاز   Progress Testأدرك أن سلسلة اختبارات  .2

Android . 

ات صوت / فأرة )إذا لزم   Apple MACسأوفر األجهزة التالية: كمبيوتر / كمبيوتر محمول /  .3 / سماعات رأس / مكبر

نت. األمر( والوصول  نت إلكمال التقييم عبر اإلنبر  إل اإلنبر

نت لسلسلة اختبارات   GL Educationسوف أتبع إرشادات إدارة االختبار بواسطة  .4 ي االختبار عن بعد عبر اإلنبر
ف 

Progress Test  سلسلة(PT .) 

 

  اسم الطالب

  الصف والشعبة

  اسم ولي االمر 

  رقم التواصل

ي 
ون  يد االلكبر   البر

 

 التاري    ح  اسم ولي االمر وتوقيعه 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


