
 

                                                                                                                       

 

21ST March 2020 

Dear Parents/ Guardians,                                                           

In compliance with the Ministry of Education’s directive for safeguarding public health, RAK Academy 

will be closed for personal visits from 21st March till further notice. This includes the Admissions, 

Administrative and Finance departments. 

Admissions and Finance departments will remain operational remotely however. We will continue to 

provide support and answer your enquiries through the following means: 

 For new admissions enquiries and official certificates/ transcripts requests:  

o Phone: +971 (0)7 2362441, ext. 331/273 from 9:00 AM to 1:00 PM 

o Email: admissions@rakacademy.org   

o URGENT Enquiries: +971 (0)56 1391068 from 9:00 AM to 1:00 PM . 

  

 For Finance office support and enquiries: 

o  +971 (0)7 2362441, ext. 360 or 265 from 9:00 AM to 1:00 PM 

 

 For school payments, please refer to the bank transfer details below: 
Bank Name:          RAK BANK 

Branch:                 NAKHEEL 

Account no:          0002-116084-001 

SWIFT code:        NRAKAEAK 

IBAN:                    AE-87-040-0000-002-116084-001 

Kindly fax or email a copy of the bank deposit slip to the school: Fax no: +971 (0) 7 2361504 or Email: 

vinu.velappan@rakacademy.org or ankur.garg@rakacademy.org.  

 

We appreciate your cooperation in this current situation, and we will keep you informed. 

 

With kind regards, 
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                                            أولياء األمور الكرام،

أكاديمية مدرسة حماية الصحة العامة، سيتم إغالق وحرصاً منّا على توجيهات وزارة التربية والتعليم امتثاالً ل

 القبول :التالية سقااماأليشمل ذلك . حتى إشعار آخرومارس  21 تاريخ من ستقبال الزواررأس الخيمة ال

والتاجيل القبول على أن يتم اعتماد نظام " العمل عن بعد" من قبل قسمي  .اإلدارة والمالية ،والتاجيل

 :من خالل الوسائل التالية مستفااراتكإسنواصل تقديم الدعم والرد على  .الماليةو

 :بطاقات الدرجات يرجى التواصل على/ شهادات رسمية عن التسجيل أو طلب ستفسارات لال• 

o :من الساعة التاسعة صباحا وحتى  331/273تحويلة رقم   2362441 7(0) 971+ رقم الهاتف

 .الواحدة ظهرا

o لكتروني: البريد اإلadmissions@rakacademy.org   

o راوحتى الواحدة ظهمن الساعة التاسعة صباحا  1391068 56(0) 971+: لالستفسارات العاجلة. 

 :قسم المالية يرجى التواصل علىستفسارات ال• 

o :وحتى من الساعة التاسعة صباحا  265أو  360تحويلة رقم   2362441 7(0) 971+ رقم الهاتف

 .الواحدة ظهرا

 الرجوع إلى تفاصيل التحويل المصرفي أدناهالمدرسية، يرجى  اتدفعلل : 

Bank Name:          RAK BANK 

Branch:                 NAKHEEL 

Account no:          0002-116084-001 

SWIFT code:        NRAKAEAK 

IBAN:                    AE-87-040-0000-002-116084-001 

أو  2361504 7 (0) 971+ : :يرجى إرسال ناخة من سقايمة اإليداع المصرفي إلى المدرسة عبر الفاكس

 ankur.garg@rakacademy.orgأو   vinu.velappan@rakacademy.org: البريد اإللكتروني

 اطالع دائم.الوضع الحالي، وسنبقيكم على  نحن نقدر تعاونكم في هذا

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
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