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Precautionary Measures with respect to COVID19 

Dear Parents and Guardians 

RAK Academy has received an advisory from the Ministry of Education with regards to precautionary 

strategies to be adopted towards the spread of the COVID19 virus. As a result, RAK Academy is continuing 

its previous cleanliness campaign, together with certain new measures, as summarised below: 

 All special events, sports events and trips (such as the School Musical- Bugsy Malone and 

International Charity Day) stand cancelled. Information for other specific events to follow soon. 

 Pre-K classes are closed from March 1, 2020 until further notice. 

 All after school and extra curricular  activities are cancelled starting from tomorrow Monday 

March 2nd  

 The Academy has its own doctor, who is in constant contact with medical colleagues within the 

UAE and overseeing 

 Appropriate precautionary steps are being taken to ensure hygiene.  

o Hand Sanitizer dispensers have been installed throughout the school.  

o Walls, door handles and all frequently touched surfaces including desks are being disinfected 

daily, together with a revised cleaning schedule involving bleach-based cleaning products. 

o Greater provision for soaps and towels in washrooms. 

o Staff will continue a campaign of information-giving (in a calm, considered manner). 

 Students to be educated about the Coronavirus symptoms and measures for prevention. We are 

presently waiting for posters which will reinforce classroom measures 

 As a contingency measure ONLY, we have been training staff and setting up accounts to use online 

learning, should a school closure need arise in the future. Our aim is to keep teacher/student 

ongoing contact and use virtual learning opportunities as much as possible. This is of particular 

priority for examination groups. 

 If a student or their family member returns back from another country, the parent should 

complete a travel declaration form, as per MOE/MOH advice. If students have to undergo any 

period of quarantine, this will be considered as authorized absence, in line with the Ministry of 

Education Directive.  

Information regarding processes after the Spring Break holiday will follow after the Ministry releases 

information about the same. 

We will be updating you with information as and when we receive it from the Ministry of Education or 

Ministry of Health. Please note that our information is being sourced from credible sources and not from 

Social Media. The Ministry of Education is concerned that parents are communicating, based on false 

Social Media posts.  



 
 

We respectfully request that RAKA parents to not react to unhelpful and inaccurate claims on social media 

and instead reference the school website page or follow MoE advisories for further information. The 

schools will continue to follow the advice from the Ministry of Education and Ministry of Health regarding 

the issues at hand, as they develop. 

We appreciate your support in ensuring our students’ safety and health and hopefully preventing this 

distressing spread of COVID19. 

 

Kind regards, 

 

Dr. S Geraghty 

Executive Principal  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 COVID19التدابير االحترازية فيما يتعلق 

 

 السادة أولياء الأمور الكرام

ت الاحترازية للحد و الوقاية من تسلمت أكاديمية رأس الخيمة النصائح الإرشادية و الخاصة بالإجراءا

تشار كورونا فيروس تستمر أكاديمية رأس الخيمة بحملة نيروس كورونا و التي يجب اعتمادها للحد من اف

ع بعض التدابير الجديدة و الملخصة فيما يلي :النظافة المعمول بها مسبًقا جنبًا إلى جنب م  

جميع الفعاليات الخاصة ، الفعاليات الرياضية ، الرحلات )الحفلة الموسيقية باجزي ميلون و فعاليات  -

 اليوم الخيري ( قد تم إلغاؤها .

إشعار و حتى  0202مارس  1من يوم لة ما قبل المدرسة ( )مرح حضانةالتم تعليق دوام طلاب صفوف  -

 آخر .

الطبي داخل و  مجالفي ال الزملاءها و هو على اتصال مستمر مع لدى الأكاديمية الطبيب الخاص ب -

 خارج الدولة .

مارس 0 الاثنين غد يوم من ابتداءً  المدرسة بعد ما أنشطة جميع إلغاء تم - 

 خطوات الاحتياطات المناسبة لضمان النظافة

 أنحاء المدرسة .تم توزيع معقم و مطهر اليدين في  -

الحوائط ، مقابض الأبواب وجميع الأسطح التي تتعرض للمس بصفة مستمرة و المكاتب  -

الخاصة بالطلاب عرضة للعدوى بصفة مستمرة ، لذا تم عمل جدول عمل يومي للتنظيف 

 باستخدام أدوات التعقيم و المطهرات .

 توفير أكبر للصابون و المناديل بالحمامات . -

 بعمل حملة توعوية للطلاب )بأسلوب هادئ( الموظفونيبدأ  -

ت الراهن نحن سيتعلم الطلاب عن أعراض فيروس كورونا و التدابير الاحترازية لمنعه . في الوق -

 و التي تعزز من التدابير الاحترازية داخل الصف . لوحات الإرشاديةفي انتظار ال

الانترنت في حال إغلاق المدرسة  كإجراء احترازي فقط تم تدريب المعلمين لاستخدام التعلم عبر -

في المستقبل ، هدفنا أن يظل الطالب و المعلم على تواصل و استخدام وسائل التعلم الأخرى 

 .أولوية خاصة لمجموعات الامتحاناتبقدر الإمكان وتوجد 

بيان ل ولي الأمر في حال عودة الطالب أو أي أحد من أفراد الأسرة من أي بلد آخر يجب أن يكم -

بناًء على توجيهات وزارة التربية و التعليم ووزارة الصحة .  لي عن البلدان التي تّمت زيارتهاتفصي

خضوع الطالب لأي فترة من الحجر الصحي سيعتبر غياب بعذر تماشيًا مع توجيهات في حال 

 وزارة التربية و التعليم .



 
 قبل الوزارة .جازة الربيع ستتبع لاحًقا من إت بعد اءجر إالمعلومات الخاصة بال -

 

 يتم هأن ملاحظة يرجى الصحة. وزارة أو التعليم وزارة من تلقيها عند بالمعلومات بتحديثك سنقوم -

 وزارة تشعر الاجتماعي. التواصل وسائل من وليس موثوقة مصادر من معلوماتنا على الحصول

 .الخاطئة جتماعيالا التواصل مشاركات إلى استناًدا ، يتواصلون الآباء أن من بالقلق التعليم

 ائلوس على الدقيقة وغير المفيدة غير خبارلأل الاستجابة عدم المحترمين الأمور أولياء من نطلب -

 وزارة إرشادات متابعة أو المدرسة موقع صفحة إلى الرجوع ذلك من وبدلاً  الاجتماعي التواصل

 ةوزار  نصيحة عةمتاب المدارس ستواصل المعلومات. من مزيد على للحصول والتعليم التربية

 . المطروحة بالقضايا يتعلق فيما الصحة ووزارة التعليم

 المؤلم الانتشار هذا منع في ونأمل طلابنا وصحة سلامة ضمان في دعمك نقدر نحن -

 . .COVID19لـ

 

 التمنيات، خالص

 

 غيراّتي الدكتور

 التنفيذي المدير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


