
 

                                                 

4th March, 2020 

Dear Parents/Guardians, 

As you may be aware, the UAE government has put a nationwide emergency school closure plan into 

action, beginning Sunday 8th March. We will be ensuring that all students have appropriate syllabus 

coverage through ongoing contact with their teachers. 

RAK Academy's approaches are detailed below: 

 For the distance learning, we will be utilising Google’s G Suite for Education, ClassDojo Portfolios 

and/or Seesaw. Your child should have received a login and instructions to enable access. A new 

web page has been created, containing important information with updates about the distance 

learning framework www.rakaonline.org/distance-learning Keep it in your favourites! 

 The lesson content, activities, assignments and tests will be available on regular basis on the 

relevant learning platform.  

 All teachers will be available throughout working day to help answer any questions sent through 

the online learning platform, email and/or ClassDojo. 

 We will be monitoring your child's access and whether homework has been completed and we will 

be in contact with you by mobile phone or email should any issues arise. 

 As your child will be working online for longer periods, we would advise that you switch on 

appropriate content filters and locks in advance and monitor internet histories to ensure your child 

is not able to access inappropriate content.  

 Exam students (IG, AS and IB) will receive weekly seminars thorough Microsoft Teams – details to 

follow. 

 Any issues with work supplied online, please use the relevant email address below. 
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 Your child will require a device (a laptop computer, a desktop computer, or a tablet) and an 

internet connection to able to access these online learning platforms. We can lend out a limited 

number of devices from school if you do not have a suitable device available at home please 

ensure you email the Head of the appropriate school with an urgent request ASAP. 

 

We do understand that this will be an upsetting time for all concerned, particularly for our younger 

students; school closure is an impactful event. Our school will endeavour to remain organised, in touch, 

and to convey as much of a sense of normality as possible for the wellbeing of our students. 

Please do not hesitate to contact us with any requests, queries, doubts. We will do our utmost to ensure 

curriculum coverage for all, with a particular concentration on the final examination classes. 

For urgent queries only, please use RAKA WhatsApp number 056-4240896. 

 

Kind regards 

 

Steven Geraghty 

Executive Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 

 

 

 

 الأعزاء، الأمور أولياء

 

 لدواعي دولةال مستوى على المدارس لإغلاق خطة المتحدة العربية الإمارات حكومة وضعت ، تعلمون كما

 المناسبة الدراسية المناهججميع  تغطية على سنعمل جانبنا من. مارس 8 الأحد يوم من ابتداء   ، الطوارئ

 .الطلاب مع المستمر التواصل خلال من

 

 : الخيمة رأس أكاديمية توجيهات يلي فيما

 

 تطبيقات نستخدم سوف بعد، عن للتعلم بالنسبة Google’s G Suite for Education ، و ClassDojo 

Portfolios أو/  و Seesaw .لتلك الدخول من يتمكنوا حتى التسجيل تعليمات كمؤأبنا يتلقى أن يجب 

 عن التعلم إطار حول تحديثات مع هامة معلومات على تحتوي جديدة ويب صفحة إنشاء تم. التطبيقات

 !لديكم المفضلة قائمةال في إدراجها يرجى  learning-www.rakaonline.org/distance بعد

 ذات التعلم منصة على منتظم بشكل متاحة ستكون والاختبارات والواجبات والأنشطة الدروس محتوى 

 .الصلة

  أية أسئلة يتم إرسالها من خلال منصة يمكن التواصل مع جميع المعلمين خلال ساعات الدوام للإجابة علي

 .ClassDojoالتعلم عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني و / أو 

 وسنكون ، أم لا المنزلية الواجبات من الانتهاء تم قد كان إذا وما لتطبيقاتعلى ا أبنائكم دخول سنراقب 

 .مشكلة أي ظهور حالة في الإلكتروني البريد أو المحمول الهاتف طريق عن بكم اتصال على

 المحتوى تصفية عوامل بتفعيل ننصحكم فإننا ، طويلة لفترات الإنترنت عبر سيعملون كمأبناء لأن نظر ا 

 .لائقة غير محتويات إلى أبنائكم وصول عدم لضمان التصفح تاريخ ومراقبة مقدم ا المناسبة

 امتحانات الذين يؤدون طلابال سيحصل (IG و AS و IB ) بواسطة شاملة أسبوعية ندواتعلى Teams 

Microsoft – لاحقا   تفاصيلالو سنوافيكم ب. 

  وين البريد ان  الوصول إلى المحتوى، يرجى التواصل معنا من خلال عنأبش لةشكمفي حال ظهور أي

 .هدناأالإلكتروني الموضحة 
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ISK safia.morsy@rakacademy.org 

Technical issues it@rakacademy.org 

 

 

 كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو كمبيوتر لوحي( واتصال بالإنترنت حتى يتمكنوا كم إلى جهاز ؤسيحتاج أبنا(

من الوصول إلى منصات التعلم عبر الإنترنت. يمكننا إقراض عدد محدود من الأجهزة من المدرسة. إذا لم 

في  يكن لديكم جهاز مناسب متاح في المنزل ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى مدير مدرسة أبنائكم بطلب

 أسرع وقت ممكن.

ا. إن إغلاق المدرسة لهو حدث جلل.  نحن نعلم تماما أن هذه أوقات صعبة للجميع ، خاصة للطلاب الأصغر سن 

 ستسعى مدرستنا أن تظل منظمة ومتواصلة معكم وسنعمل جميعا من أجل خير وسعادة طلابنا.

سنبذل قصارى جهدنا لضمان تغطية المناهج للجميع لا تترددوا في الاتصال بنا إذا كان لديكم طلبات أو استفسارات. 

 ، مع التركيز بشكل خاص على فصول الامتحان النهائي

 .RAKA WhatsApp 056-4240896 للاستفسارات العاجلة فقط ، يرجى استخدام رقم

 

 أطيب التحيات

 

 ستيفن جيراغتي

 المدير التنفيذي
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