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IPK PYP Term 2 Information 2019-20 

8th January 2020  

Dear Parents and Guardians, 
Firstly, thank you for your support in getting Term 2 underway. The students have now settled into their 
classes and are already engaging with the UOI 3 and subject requirements. To further assist the school’s 
daily operations, we would appreciate everyone reading the following information.  
 
As mentioned in Term 1 Information, the school has a number of key priorities, supported by a School 
Improvement Plan (SIP) for improving student attainment results and motivation, and the promotion of 
the IB mission. They are: 

 All stakeholders are able to articulate their understanding and alignment to the RAK Academy 
guiding statements and IB mission 

 Improve the quality of learning and teaching of English and Arabic 

 Narrow the difference between grade level expectations and their actual attainment in reading 
and mathematics 

 Students report feeling safe in school, having a voice and leadership opportunities 

 Attendance is at least 94%, including pre-primary. 
A continuous focus will be on developing students’ English language skills, enabling them to access the 
units of inquiry and subject knowledge for learning. Please support your children’s home learning tasks 
and reading, for both English and Arabic. 
 
Curriculum: As an authorised International Baccalaureate (IB) school emphasising students’ academic 
rigour and personal development, promoting intercultural understanding and respect, we encourage you 
to take an interest in your child’s learning. Students will complete two in-depth units of inquiry this term, 
along with English, Arabic and mathematics programmes. Grade level subject outcomes are located on 
the IPK website, along with news and events for the term. In IB World Schools, students are encouraged 
to think independently, take responsibility for their own learning and engage with people in an 
increasingly globalized, rapidly changing world.  We look forward to working with your children to meet 
these aims (www.ibo.org). 
 
Attendance: Student school attendance is a UAE National Agenda priority, meaning it will be reported to 
the Ministry of Education (MOE) and promotion to the next grade level is not automatic. There are 
occasions when a child is absent through illness or for personal reasons. The absence of any student is to 
be confirmed by telephone or written message to Reception 07 236 3997. Frequent absences can 
seriously affect the academic progress of a student. The MOE only accepts genuine reasons for student 
absentees. 
      
Additionally, we would appreciate your full support and cooperation when entering and exiting school, 
especially for safeguarding purposes. Throughout the day gates are open and closed at specific times.  

Gate 9 - IPK Main Entrance Gate 8 and Gate 15 (Bus entrance – not for 

parents) 

Start of the day 

 Main gate opens at 7:30am 

Start of the day 

 Gates open at 7:30am 

 Gates close at 7:55am 

End of the day 

 Gates open at: 2:20pm 

End of the day 

 Gates open at: 1:50pm 
 
We look forward to a great term ahead as we focus on the key priorities together to improve student 
learning. 
Mr Wayne 
Head of School IPK 
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 IPKلقسم  ثانيتعليمات الفصل الدراسي ال
 2020يناير  8

 أولياء األمور الكرام،
 
 داية نود أن نشكركم على دعمكم المستمر لنا. حيث استقر التالميذ بشكل جيد و بدأت العملية التعليمية داخل الفصول للفصل الدراسيب

. للمساعدة في دعم الروتين اليومي للمدرسة، الرجاء قراءة هذه التعليمات.ثانيال  

ة لقد تم وضع أولويات رئيسية هذا العام، كما ذكرنا سابقاً في تعليمات الفصل الدراسي األول، هذه األولويات يتم دعمها بالخطة التطويري

، باإلضافة إلى تعزيز بيان مهمة البكالوريا الدولية. وهي: للمدرسة، و ذلك لتحسين نتائج تحصيل التالميذ و تحفيزهم  

حرية الرأي لجميع األشخاص المعنيين بالتعبير عن فهمهم و توافقهم مع البيانات التوجيهية ألكاديمية رأس الخيمة و رسالة  -1
 البكالوريا الدولية.

 تحسين جودة العملية التعليمية لمادتي اللغة العربية و اإلنجليزية. -2

 تقليص الفجوة بين توقعات الصفوف و التحصيل الفعلي في القراءة و الرياضيات. -3
 لديهم صوت مسموع و فرص للمشاركة في القيادة اإلدارية للتالميذ. المدرسة، في باألمانإشعار التالميذ  -4

 ، و تشمل مرحلة رياض األطفال.%94نسبة حضور التالميذ ال تقل عن  -5
 

مهارات التالميذ في اللغة اإلنجليزية، مساعدتهم للتمكن من وحدات البحث. يرجى دعم التالميذ من قبلكم سنواصل التركيز على تطوير 
 ألداء الواجبات المنزلية و القراءة، للمواد األجنبية و العربية.

 
اتياً و أكاديمياً، حيث نعزز التفاهم ، فإننا نؤكد على تطور التالميذ ذ(IB)بصفتنا مدرسة دولية معتمدة لشهادة البكالوريا الدولية  المنهاج:

و االحترام بين الثقافات، لذا نرجو منكم تشجيع العملية التعليمية ألبنائكم. حيث سيقوم التالميذ خالل هذا الفصل بتداول وحدتي بحث، 
 باإلضافة إلى مواد اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، اللغة العربية، التربية اإلسالمية و اإلجتماعيات.

التي يتم تداولها لكل مرحلة صفية، باإلضافة إلى أهم األحداث التي لمعرفة محتوى المواد  IPKموقع المدرسة يمكنكم االطالع على 

 ستحدث خالل هذا الفصل.
 خالل من ،سالماً  وأكثر أفضل عالم خلق في ويسهمون دولية تالميذ يفكرون بعقلية إعداد هو كلها الدولية البكالوريا برامج إن الهدف من

 .عليها والوصاية األرض تعهد وفي اإلنسانية الطبيعة في اآلخرين مع يشتركون أنهم إدراكهم

 )www.ibo.org.(ل مع أبنائكم لتحقيق هذه األهدافنحن نتطلع إلى العم

 
بتحسين نسبة الحضور في المدارس. لذا سيتم  2021بناًء على أولويات األجندة الوطنية لرؤية دولة اإلمارات لعام الحضور و الغياب: 

ي فإبالغ وزارة التربية و التعليم في رأس الخيمة بإجمالي الغياب بدون عذر خالل السنة، و عليه سيتحدد انتقال التلميذ إلى الصف التالي 
يمات وزارة التربية و التعليم. ففي حال وجود ظروف تستدعي غياب التلميذ ألسباب مرضية أو ألسباب شخصية. السنة التالية وفقاً لتعل

و ترك  2363997 07يرجى إبالغ المدرسة إما عن طريق إعالم معلم الصف عن طريق البريد االلكتروني، أو االتصال برقم المدرسة 

 تكرر يؤثر على تقدم ابنكم / ابنتكم األكاديمي.رسالة عند موظف االستقبال. حيث أن الغياب الم
 

. هناك مواعيد محددة لفتح سالمة و أمن كل تلميذ ضمان، لنحن نقدر تعاونكم و دعمكم الكامل وقت الحضور و االنصراف من المدرسة
 و غلق بوابات المدرسة على مدار اليوم:

 

 –) للحافالت فقط 15 و البوابة رقم 8البوابة رقم 
 ألولياء األمر(ال يسمح 

9بوابة رقم  –البوابة الرئيسية   

 عند بداية الدوام:

  صباحاً  7:30تفتح البوابة الساعة 

  صباحاً  7:55تغلق البوابة الساعة 

 عند بداية الدوام:

  صباحاً  7:30تفتح البوابة الساعة 

 عند نهاية الدوام:
 ظهراً  1:50وابة الساعة تفتح الب 

 عند نهاية الدوام:
 ظهراً  2:20وابة الساعة تفتح الب 

 
 

.ذلك لتحسين نتائج تحصيل التالميذللعمل معاً و التركيز على األولوليات األساسية و نحن نتطلع   
 تحياتي،

 وين ريتشاردسون
 IPK - مدير المرحلة اإلبتدائية

 

http://www.ibo.org/

