
Dear parents,  

 

These government FAQ's have been adapted. Hopefully they will fill in any gaps we may 

have in the information sent to you over the last two days: 

 
 

Will this be a four-week holiday for schools? 

No. the first two weeks – starting March 8 will comprise the spring break holiday for all school 

students in the UAE. For the two weeks beginning Sunday March 22, schools should deliver 

classes through distance learning (some learning materials are already available from March 

8th). 

 
 

What kind of distance learning will be provided? Will all schools offer this? 

RAK Academy are prepared for distance learning, and each school will be using a platform over 

the next month. 

 
 

Spring break was supposed to finish on Thursday April 9. Does this mean that schools will 

get an additional week off? 

No. All schools in the UAE will be closed for four weeks only starting Sunday, March 8. They 

will be resuming on Sunday April 5, one week before the original return date. 

 
 

My kids have exams coming up – what happens with those? 

All international exam boards have a contingency plan, and they are working on customised 

solutions for each country affected by school closures.  They will be communicating these plans 

with schools in the UAE as soon as they are ready. We will continue with normal planning, as if 

the examinations will not be disrupted. 

 
 

Will my children still be able to communicate with their teachers if they need help? 

We will be facilitating distance learning using the Google for Education platform.  We will be 

using the Google Classroom tool which is an online service that stores files, videos, lessons etc. 

and helps to create and grade assignments. The communication apps ClassDojo and SeeSaw will 

also be used with our younger students. 

 

How will online lessons be delivered if services are blocked in UAE? 

Your child has log-ins to the platform applications he/she may need. 

 
 

Will all after-school activities and events resume after the four-week break is finished on 

April 5th? 

Guidance on internal and external school clubs and gatherings following the break will be shared 

in line with updates on the virus. 

 
 



Does this four-week closure have any impact on the dates of summer holidays? 

No. The dates of summer holidays remain unchanged. 

 
 

How do we keep abreast of news and how do we ask questions/get help? 
 

A new web page has been created, containing important information with updates about the 

distance learning framework    www.rakaonline.org/distance-learning  Keep it in your favourites! 
 

 

 أسئلة وأجوبة
 

 :الماضيين اليومين خالل عليها نجب لم تساؤالت يأ على بتجيب أن نأمل والتي مصادرحكومية، نم ،الشائعة األسئلة بعض

 هل ستكون هذه عطلة لمدة أربعة أسابيع للمدارس؟

 

 29 في تبدأ أن معالمز من كان والتي ،المتحدة العربية االمارات دولة في المدارس لطلبة الربيع عطلة تقديم تم فقط .. الك

 يتم أن على م،2020 مارس 8 الموافق المقبل األحد يوم تبدأ أن تقرر فقد ذلك عن وعوضا   إبريل، 12 حتىو الجاري مارس

 وذلك بعد، عن التعليم أساليب باستخدام بديلة لخطط  الخيمة أسر أكاديمية تنفيذ خالل من التعليمية العملية استمرارية ضمان

 مارس( 8 يوم من بداية متاحة الدراسية المواد )بعض .2020 مارس 22 من بدءا   أسبوعين لمدة

  ؟كاديميةاأل في توفيره سيتم الذي بعد عن التعلم نوع ما

 .القادم الشهر خالل بها خاصة منصة مدرسة كل وستستخدم ، بعد عن للتعليم الخيمة رأس أكاديمية أستعدت

 

 

 إضافيا ؟ أسبوعا   اإلجازة تمديد سيتم أنه ذلك يعني فهل أبريل، 9 في الربيع عطلة تنتهي أن المقرر من كان

 

 أسبوع قبل أي ، إبريل 5 يوم في الدراسة تستأنف أن على ،فقط أسابيع ألربعة المدارس جميع في الطلبة دوام تعليق سيتم كال،

 السابق. العودة تاريخ من

 

 بشأنها؟ فماذا اختبارات، فترة على ُمقبلون أبنائي

 

 تعلق دولة لكل المناسبة الحلول توفير على تعمل وهي الطارئة، األحداث مع للتعامل خطة لديها الدولية االختبارات مجالس

 .إعدادها من االنتهاء فور الخطط تلك على الدولة مدارس إطالع المجالس هذه وتعتزم مدارسها. في الدراسة

 الطبيعي. موعدها في ستعقد االختبارات أن لو كما استعداد على سنكون جانبنا من

 

 األربعة؟ األسابيع انتهاء بعد األخرى والفعاليات والمعسكرات المدرسية األنشطة استئناف سيتم هل

 

 .والخارجية الداخلية األنشطة بجميع المتعلقة والقرارات بالتعليمات قريبا   تزويدكم سيتم

 

 

  

http://www.rakaonline.org/distance-learning
http://www.rakaonline.org/distance-learning


 ؟المعلمين مع متواصل سيكون وهل أبناؤنا؟ عليه سيحصل الذي بعد عن التعليم نوع ما

 

 منصة باستخدام بعد عن التعلم بتفعيل سنقوم ، الطالب جميع إلى التعلم مصادر وصول على الخيمة رأس أكاديمية ستعمل

(Education for Google و classroom Google)  الفيديو ومقاطع الملفات لتخزين اإلنترنت عبر خدمات وهي 

 تطبيقات استخدام أيضا سيتم يبها.وترت المنزلية الواجبات تحضير في وتساعد ،ذلك إلى وما الدروس ومحتوى

 الصغار طالبنا مع Seesaw و ClassDojo التواصل

 

 اإلمارات؟ دولة في محجوبة تكون قد التطبيقات بعض خدمات أن   من بالرغم بعد عن التدريس سيتم كيف

 

    التعليمية. والمواد التطبيقات لتلك الدخول من يتمكنوا حتى أبنائكم بتسجيل المتعلقة التفاصيل المدرسة ارسلت

. 

  الصيفية؟ اإلجازة بدء موعد في تغييرات المدة لهذه الدراسة تعليق على سيترتب هل

 

 الصيفية. اإلجازة بدء موعد على تغيير أي يطرأ لن كال،

 

 المساعدة؟ على الحصول / األسئلة طرح يمكننا وكيف ؟خباراأل مواكبة يمكننا كيف

 بعد عن التعلمإطار حول تحديثات مع هامة معلومات على تحتوي جديدة ويب صفحة إنشاء تم 

(learning-www.rakaonline.org/distance) لديكم! المفضلة القائمة في إدراجها يرجى 
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