
 

    
  10- Mayıs- 2022 
Değerli aileler,                                                                      
Yaklaşan GCSE sınavlarına hazırlanırken, bu fırsatı kullanarak size oğlunuzun/kızınızın 
GCSE sınavlarıyla ilgili bazı önemli bilgiler vermek istiyoruz. 
 
Sınavlar 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü başlayacak olan hafta başlayacaktır. Hangi 
sınavları olduğunu net olarak görebilmeleri için oğlunuza/kızınıza bireysel sınav takvimlerinin 
bir kopyası verilmiştir. Ayrıca sınav takviminin bir kopyası da e-postalarınıza gönderilmiştir 
Sınavlar, bazen sabah veya öğleden sonra yer alacaktır. Bazı günlerde oğlunuz/kızınız  iki 
sınava girecektir. 
 
Sabah sınavları 08.40'ta başlayacak. 
Öğleden sonraki sınavlar saat 13.30'da başlayacak. 
Oğlunuzun/kızınızın sınavına geç kalmaması zorunludur. Geç kalırlarsa sınava girmelerine 
izin verilmeyecektir, bu Ortak Yeterlilikler Konseyi (JCQ) düzenlemelerine uygundur ve bu 
nedenle o sınavda başarısız oldu sayılacaktır. 
 
Akademide sınavlara hazırlık olarak her sabah saat 07.30'da başlayacak olan sınavlardan 
önce girecekleri sınavlarla ilgili çalışma seansları gerçekleştirilecektir. Bu oturumlara katılan 
öğrencilere her sabah ücretsiz kahvaltı verilecektir. 
 
Ayrıca sınav döneminde oğlunuz/kızınızın sınavları için ertesi günü girecekleri sınavlar için 
okul sonrası destek dersleri verilecektir. Bu dersler saat 16:00'ya kadar akademide kalması 
beklenmektedir. Yine ücretsiz ikramlar sağlanacaktır. 
 
Ayrıca oğlunuz/kızınızın sınav için tam akademi üniforması içinde olması beklentisidir. Buna 
şunlar dahildir: okul ceketi, kravat ve ayakkabılar. Kapüşonlular dahil olmak üzere akademi 
üniformasının parçası olmayan tüm giysiler, oğlunuz/kızınız sınava girmeden önce alınacak 
ve sınav tamamlandıktan sonra iade edilecektir. 
JCQ yönergeleri uyarınca öğrencilerin sınavda akıllı saat takmalarına da izin verilmez. 
Oğlunuzun/kızınızın akıllı saat taktığı tespit edilirse, bu, sınav kurallarının ihlali olarak 
değerlendirilecek ve oğlunuz/kızınız tüm sınavlarından diskalifiye ile karşı karşıya kalabilir. 
Öğrenciler ayrıca sınavları için doğru donanıma sahip olmalıdır: 
 

• siyah bir kalem 

• Bir kalem 

• Bir cetvel 

• Bir silgi 

• Bilimsel bir hesap makinesi 

• Şeffaf kalem kutusu 
 
Oğlunuz/kızınız hastalık nedeniyle sınava gelemiyorsa mutlaka doktor raporu olmalıdır. 
Lütfen sınav kurullarının soğuk algınlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı vb. durumları sınavı 
kaçırmak için kabul edilebilir bir neden olarak kabul etmeyeceğini unutmayın. 
Sınav hazırlıklarını yaparken, herhangi bir acil durumda oğlunuza/kızınıza gerekirse akademi 
olarak direk ulaşıp onlarla doğrudan iletişim kurmamızı sağlamak amacı ile 
oğlunuzun/kızınızın cep telefonu numaralarını toplayacağız. 



 

Oğlunuzun/kızınızın GCSE sınavlarının son aşamasına geldiğimizde devam eden desteğiniz 
için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 
 
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen Bayan Walsh'a şu adresten e-posta göndermekten 
çekinmeyin: Jennifer.Walsh@oasisenfield.org  
 
 
Saygılarımla,  
  
 
 
 

Anthony Williams   
Okul Müdürü 
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