
 

 
 
 
 

 
IPK Distance Learning Update  

 
31stMay 2020 

 
Dear Parents and Guardians, 
 
We now enter the final few weeks of the school year. With the final units of inquiry launched 
last week, the students will be particularly assessed in June as to what knowledge they have 
understood, what skills they can demonstrate and the consistency of their efforts. The end of 
year report cards will be an accumulation of both in-school and distance learning, for the 
whole year in all subjects. 
 
Staff will continue to monitor the amount of work for students, best times to upload work 
and flexibility with assignment deadlines. As a reminder, it is very important that your child 
keeps a regular daily / weekly distance learning routine, so they can learn in all subjects. 
Please ensure your children have a balance of screen time and other activities, including 
physical exercise. PE is part of the DL programme to keep your child fit and healthy. 
 
Attendance records will continue to be recorded up to the last day of school. It is expected 
that all students maintain a school attendance target of 94% or above. Ensuring regular school 
attendance is one of the most powerful ways you can prepare your child for success - both in 
school and in life beyond. When you make school attendance a priority, you help your child 
get better results, develop healthy life habits, make better behaviour decisions and have a 
better chance of graduating successfully from Secondary School. 
 
We really appreciate your support and involvement with distance learning programmes. In 
times of isolation it’s very important to keep your children connected to peers, friends and 
teachers. Under your supervision, do please look for opportunities for your child to connect 
with family and friends using conferencing platforms, such as Google Hangouts, Zoom, 
Microsoft Teams, BOTIM, GoToMeeting and others. As a wellbeing reminder, our school 
counsellor, Ms Tamar is always available: tamar.abousamra@rakacademy.org 
 
Huge, huge thanks. 
Mr Wayne 
Head of School IPK  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
  

    IPKلخاصة بقسم " االتعلم عن بعدآللية " ألسبوعيةالمستجدات ا

    2020 مايو 31

   أولياء األمور الكرام،

 
نود إعالمكم بأنه مع اقتراب نهاية العام الدراسي و البدء بتداول وحدة البحث األخيرة، فإنه سيتم تقييم التالميذ بشكل 

مغاير في شهر يونيو، حيث سيكون هذا التقييم لمعرفة مدى فهم و استيعاب التالميذ لما تم تداوله، المهارات التي اكتسابها 
والجهود التي تم بذلها. حيث ستعد تقارير نهاية العام الدراسي بمثابة ملخص عن مستوى التقدم الذي أحرزه التلميذ خالل 

 هذا العام سواء أثناء ذهابه إلى المدرسة أو بمبادرة التعلم عن بعد في جميع المواد الدراسية.
 

األوقات لتحميل المهام على منصات التعلم عن بعد، أفضل  بمتابعة العمل الذي يقوم به التالميذ نمعلموال سيستمر و
الهام جداً القيام بعمل روتين  من كتذكير، فإنه .في مواعيد تسليم هذه المهام من قبل التلميذ و المرونة المكلفة
 .حتى يتمكن من متابعة العملية التعليمية لجميع المواد الدراسية للتلميذ خالل آلية التعلم عن بعد أسبوعي/يومي

كعمل بعض شاشات الكمبيوتر و بين األنشطة األخرى،  أمامالوقت الذي يقضيه التلميذ  وازنةو م متابعة كما نرجو 
 من ضمن آلية التعلم عن بعد للحفاظ على لياقة و صحة التلميذ. PEحيث تعتبر حصة  .التمارين الرياضية المنتظمة

 
أو  %94وهي  المطلوب تحقيق النسبةيجب  دراسي. لذايوم للتالميذ حتى آخر  كما سيستمر أخذ الحضور المدرسي

خارج لمدرسةأوسواءفيا - للنجاحابنكم/ابنتكممنخاللهاإعدادمالحضورالمنتظمفيالمدرسةأحدأقوىالطرقالتييمكنكأعلى. حيث يعد
ير على نتائج أفضل، تطوالذهاب إلى المدرسة احدى األولويات، فهذا سيساعد أبنائكم في الحصول  فعندما نجعلالمدرسة.

 ، اتخاذ قرارات سلوكية أفضل و الحصول على فرص أفضل للتخرج بنجاح من المرحلة المدرسية.مفيدة صحية عاداته
 

الـتأكيد على أهمية قدرة األطفال على م مبادرة التعلم عن بعد, وأن نشكركم على مساهمتكم في دع  نود وفي الختام،
لفرص ليتواصل ابنكم / ابنتكم مع البحث عن ايث يمكنكم . حي هذه األوقاتالتواصل مع بعضهم البعض، ف

 Google Hangouts ,Zoom ,Microsoftن طريق برامج التواصل مثل حت إشرافكم عاألصدقاء تالعائلة و
Teams ,BOTIM ,GoToMeeting .باإلخصائية  كما نود تذكيركم ، وغيرها من البرامج الخاصة بالتواصل

 أبوسمرا تمار:- السيدة و هي االجتماعية لمدرستنا،
tamar.abousamra@rakacademy.org -  

   
  التعلم عن بعد.  مساهمتكم في دعم مبادرةنود أن نشكركم مرة أخرى على حسن 

 
  ... تحياتي

   وين ريتشاردسون
 IPKمدير المدرسة قسم 
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