
 

 

Events 
September theme: 
Life Long Learners 
31st Aug – Islamic New   
Year 
2nd Sept – School opens 
23rd Sept – e-safety 
week 
29th Sept – ECAs begin 
 
October theme: 
Respect Self and 
Others 
6-10th Oct – Book fair 
20th Oct – Anti-bullying 
week 
20th Oct – School 
photos 
 
November theme: 
Tolerance 
7th – 10th Nov – Mid-
term break 
9th Nov – Prophet’s 
birthday (tbc) 
16th Nov – Intn day of 
Tolerance 
17th Nov – Child 
Appreciation week 
20th Nov – ECAs end 
21st Nov – 3-way 
conferences 
30th Nov – Martyrs Day 
 
December theme: 
UAE Culture 
2-3rd Dec – UAE 
National Days 
11th Dec – Term One 
report cards 
12th Dec – End of Term 
One 

2nd September 2019 

Dear Parents, 
Welcome back to all returning families of Ras Al Khaimah Academy (RAKA) and a 
special welcome to our new families. We hope you have had an enjoyable 
summer break and your transition into Ras Al Khaimah has been smooth. We 
have an exciting term planned ahead, challenging all pupils in each unit of inquiry 
and subject. 
 
Our vision at RAK Academy is to provide a ‘Centre of Excellence in Learning at the 
Heart of the Community’.  Our mission aims to: 

 To create a culture of lifelong learning. 

 To deliver a broad, balanced and challenging education that enables all 
learners to succeed.  

 To create a safe, stimulating and engaging learning environment. 
We look forward to working with your children to meet these guiding 
statements. 
 
Whilst the school’s vision and mission remain the same, we have a new name – 
RAKA International Primary School Khuzam (IPK). As RAKA continues to expand 
all five schools have been renamed to be aligned with curriculum and location. 
As an authorised International Baccalaureate school, IPK will continue to offer 
the IB Primary Years Programme (PYP), along with Islamic, Arabic, Social Studies 
and Moral Education programmes. Staff have planned a challenging term ahead, 
with an emphasis on inquiry, subject mastery and collaborative learning so 
students become knowledgeable and responsible global citizens. 
 
RAKA implements policies and procedures in relation to anti-bullying, child 
protection / safe guarding, complaints, security, behaviour, discipline and health 
education. There are protocols for the care of students who are unwell and 
ensures that their physical and mental health, and emotional well-being are 
supported. 
 
Another key support measure in place this year is the appointment of three new 
leadership positions, namely ‘Assistant Heads’ responsible for monitoring 
Teaching and Learning (T&L) – Mr Joseph Townsend, Quality Assurance (QA) – 
Mr Alex Kilpatrick, and Student Development (SD) – Mr Phil Edwards. 
Additionally, we have appointed a new PYP Coordinator – Mr Jason Barton. 
Further information about their roles forthcoming. 
 
The school has a multilingual and multicultural community. Communication is 
very important to avoid confusion and disappointment. Information is posted on 
the school website, Facebook and the ClassDoJo App, in both languages. Should 
you require further information throughout the year, please don’t hesitate to 
contact us and we will do our best to work together meeting student needs and 
your expectations – 07 236 3997. 
 
Kind regards,  
Wayne Richardson 
Head of School IPK   www.rakaonline.org 

 



 

 

 

9201سبتمبر  2  
 أولياء األمور الكرام،

 
مور األنود أن نرحب بجميع أولياء األمور في أكاديمية رأس الخيمة، و نخص بالترحيب أولياء 

نتمنى أن تكونوا قد قضيتم إجازة صيف سعيدة و حيث تالميذ الذين انضموا إلينا هذا العام. الو 
 لقد تم التخطيط لفصل مليء بالتحديات لجميع التالميذ في جميع المواد و الوحدات. ممتعة.

 
 :رسالتنا إلىكما تهدف  رؤية أكاديمية رأس الخيمة هي" مركز تعلم متميز في قلب المجتمع" .

 بناء ثقافة المتعلّمين المستمرين. 
 الدارسين لجميع الداعم و الشامل التعليم يوفر متنوع منهج تقديم. 
 ميةالتعلي بالعملية الطلبة اندماج و ارتباط من تعزز محفزة تعليمية بيئة تكوين. 

 

نا في سنواصل السعي لتحقيق رسالتنحن نتطلع إلى العمل مع التالميذ لتحقيق هذه المعايير، كما 
 أكاديمية رأس الخيمة عن طريق سياية حماية الطفل لضمان بيئة تعليمية آمنة.

 
مدرسة خزام االبتدائية الدولية في رأس الخيمة  –إلى  PYPلقد تم تغيير اسم مدرستنا نظام 

IPK –  في حين تبقى رؤية المدرسة و رالتها كما هي عليه. و مع استمرارية أكاديمية رأس
 الخيمة في التوسع، فقد تم تغيير أسماء جميع المدارس الخمس لتتماشى مع المنهاج و الموقع.

لية و برنامج السنوات من البكالوريا الدو IPKاج أكاديمية رأس الخيمة قسم منهيتكون 
التربية اإلسالمية، اللغة العربية، الدراسات االجتماعية و مادة باإلضافة إلى   االبتدائية

و قد قام المعلمون بالتخطيط لمهام مليئة بالتحديات، مع التركيز على عمليات البحث  األخالقية.
 التعاوني ليصبح التالميذ ذي معرفة و لديهم المسؤولية كمواطنين عالميين. و التعلم

 
كما تطبق أكاديمية رأس الخيمة سياسات و إجراءات متعلقة بالتمر، حماية الطفل / األمن و 

كما توجد بروتوكوالت لرعاية و التوعية الصحية.  السالمة، الشكاوي، السلوك و االنضباط
للتأكد من سالمتهم الجسدية، الذهنية و العاطفية.ذ لدعمهم و التالمي  

 
 – (T&L)لقد تم تعيين ثالث وظائف إدارية جديدة و هي: " المسؤول عن العملية التعليمية 

السيد: أليكس كيلباتريك، "  –  (QA) نسيند، " السمؤول عن ضمان الجودةالسيد: جوزيف تاو
 PYP. كما تم تعيين منسق منهاج ”السيد: فيل إدواردز – (SD) المسؤول عن تطوير الطالب

 السيد: جايسون باترون. –
 
 

يعتبر التواصل مهم جداً بالنسبة لنا، لوجود مجتمع متعدد اللغات و الثقافات، مما يقلل من 
 حدوث المشكالت. فسيتم نشر المعلومات على الموقع المدرسي، فيس بوك و الكالس دوجو.

هذه المعلومات، وإذا كنتم بحاجة إلى مزيد من المعلومات على مدار العام، ال نأمل اإلفادة من 
تترددوا في االتصال بنا، ونحن سوف نبذل قصارى جهدنا للعمل معا لتلبية احتياجاتكم و 

 . 07 2363997-توقعاتكم على الرقم 
 

 نشكركم على حسن تعاونكم.
 

 تحياتي,
 وين ريتشاردسون

 IPK – ةمدير المرحلة اإلبتدائي
www.rakaonline.org 

 

 
 

 األحداث:
رأس السنة  –أغسطس  31

 الهجرية.
بداية العام الدراسي  – سبتمبر 2

السادس  –من الصف األول 
 االبتدائي.

 
أسبوع السالمة  –سبتمبر  23

 اإللكترونية.
 

بدء األنشطة ما بعد  –سبتمبر  29
 الدوام المدرسي.

 
أسبوع الكتاب. –أكتوبر  10 – 6  
 

.أسبوع التنمر –أكتوبر  02  
الصور المدرسية  –أكتوبر  20

 للتالميذ.
 

إجازة منتصف  –نوفمبر  10 – 7
 السنة.

 
المولد النبوي. –نوفمبر  9  
 

يوم التسامح الدولي. –نوفمبر  16  
 

تقدير الطفل.أسبوع  –نوفمبر  71  
 

نهاية األنشطة ما بعد  –نوفمبر  02
 الدوام المدرسي.

 
االجتماع الثالثي. –نوفمبر  21  

 
يوم الشهيد. –نوفمبر  30  

 
اليوم الوطني. –ديسمبر  3 – 2  
 

تقارير الفصل  –ديسمبر  11
 الدراسي األول.

 
نهاية الفصل  –ديسمبر  21

 الدراسي األول.

 


