
 
  

 

Tel.: + 971 3 7677000    |    P.O.Box: 100774  Al Ain – UAE     |     info@alainamericanschool.ae       |      www.americanschoolalain.com 

AL AIN AMERICAN PRIVATE SCHOOL       ةـيـكـريـ ن األمـيـعـة الـدرسـة ومــروض           
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C                                     ذ.م.م شركة الشخص الواحد   

 

 

 CirNo.46/AAAS/AY2021-2022/OCTOBER                                               Date: 25th October 2021 

 

  مالكرا األمور أولياء

 

 وهو الدولي( برلز ) الختبار بنين الخامس الصف طالب سيخضع

 هذا  سيساعدنا القراءة. في الطالب جودة مدى يقيس دولي امتحان

  داخل  الطالب لدعم يةالتطوير الخطط وضع على االمتحان

  .القراءة في مهاراتهم وتطوير تحسين على والعمل المدرسة

  

 العملية في وفعال رسمي وشريك أمور كأولياء منكم نود لذا

  االمتحان هذا لخوض وتحفيزهم الطالب تشجيع على التعليمية

 قمنا المدرسة  في طرفنا ومن مصلحتهم. أجل  من ومصداقية بجدية

  هذا طبيعة على وتدريبهم الطالب بتهيئة السابقة األسابيع خالل

 والكتابة القراءة لتعزيز جماعية خطة بعمل أيضا قمنا و االمتحان

  اتالسنو مدار  وعلى الدراسي العام طيلة ستستمر المدرسة في

  .  هللا بإذن القادمة

  

  الرسالة  هذه طي المرفق النموذج على االطالع منكم نرجو لذا

  السري والرقم المستخدم اسم  وإضافة أدناه الرابط على والدخول

  . األعزاء طالبنا مصلحة فيه لما المرفق االستبيان على واإلجابة

  http://pirls-odc.net/PYCLTN 

 

   

 

 وتقدمنا نجاحنا مصدر معنا تعاونكم

 

  ةاألمريكي العين  ومدرسة روضة

   
  

 

 

Dear Parents,  

 

Your child’s class has been selected to 

participate in PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study), a research study 

about how children learn to read.  

 

We would like you to encourage your child(ren) 

to participate for PIRLS, which will help the 

school to evaluate and support each student 

and enhance their reading level. We request 

you to complete the survey using the link: 

http://pirls-odc.net/PYCLTN which will help to 

understand how young children learn to read.  

 

We will share the username and password for 

your child(ren) through ClassDojo, which is 

required during the login to start the survey. If 

you have any further questions or queries, 

please email the communication team at 

communication@alainamericanschool.ae or 

contact the school reception.  

 

Thank you  

Regards,  

AAAS Administration  
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