
 

 

 

 
 

IPK Distance Learning Update 
17th May 2020 

 

Dear IPK Parents and Guardians,  

We hope that this update finds you safe and well. As we enter the fourth and final week of 
Ramadan, our momentum for distance learning continues, focusing on students’ knowledge, 
understandings and skills for all subjects. This coming week will be the conclusion of unit of 
inquiry 5, before moving onto UOI 6 after the Eid Al Fitr break. Do check-in with your son or 
daughter to make sure that they are fulfilling their learning goals. 
 

In my earlier letters we mentioned the many in-school quality assurance measures in place 
monitoring the school’s distance learning programmes, such as recording student attendance, 
communications, subject requirements and assignments, weekly timings and use of video and 
learning platforms. To further this quality assurance, RAK Academy schools will receive a virtual 
distance learning visit from the Ministry of Education on Monday and Tuesday. Hence, you may 
see an MOE Evaluator briefly join your child’s live-session. For cyber safety purposes, they have 
pre-approved password access codes. They will not participate in the lesson, but observe teacher 
delivery and student participation.  
 
We have received parental requests in the past week about September school re-opening dates 
and arrangements. At this stage we have received no notification. As soon as we do, we will 
inform everyone. However, as a school, we are looking at many different scenarios to try and 
anticipant how best to safely operate the school. Just as importantly, to help plan for re-opening, 
we really need parents to confirm their intention to return in September so that we know 
enrolment numbers, classes, timetables and ordering of resources.  
 
To finish this week, student wellbeing is always a priority for us. Do look for opportunities for 
your child to connect with family and friends using conferencing platforms, ensure they know 
who to contact if help is needed, are managing their workloads, and have a balance of screen 
time and other activities, such as regular physical exercise. As a reminder our school counsellor, 
Ms Tamar is always available: tamar.abousamra@rakacademy.org 
 
We are extremely grateful for your engagement and time given to us and your child’s learning.  
Huge, huge thanks. 
Mr Wayne 
Head of School IPK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

  

   IPKلخاصة بقسم " االتعلم عن بعدآللية " ألسبوعيةالمستجدات ا
 

   2020مايو  71

  أولياء األمور الكرام،

 

األخير من شهر رمضان المبارك، فإن العملية التعليمية بأنه مع دخولنا األسبوع الرابع ونود أن نعلمكم  .أن تكونوا بصحة جيدة نتمنى

 داولت راسية. حيث سيتم اإلنتهاء منهم المستخدمة في جميع المواد الدو مهارات دى فهمهمعلى معرفة التالميذ، ممستمرة، مع التركيز 

م رجى التأكد من أن أبناءك. لذا يرة عيد الفطرسادسة بعد إجاالوحدة الخامسة لوحدات البحث خالل هذا األسبوع، و سنبدأ بتداول الوحدة ال

 وا األهداف التعليمية.قد حقق

ن بعد م عمن خالل متابعة برنامج التعل ،لقد ذكرنا في الرسائل السابقة عن اإلجراءات المتّبعة في المدرسة لضمان الجودة التعليمية

تطلبات المواد الدراسية و الواجبات، التوقيتات األسبوعية و متابعة حضور التالميذ اليومي، التواصل، م قيالخاص بالمدرسة عن طر

فإن فريق من وزارة التربية و التعليم سيقوم بعمل زيارة لتعزيز ضمان الجودة، فيديو في منصات التعلم عن بعد. واستخدام مقاطع ال

حد أعضاء أ ة دخولالتعلم عن بعد. لذا قد يتم مالحظافتراضية ألكاديمية رأس الخيمية يومي االثنين و الثالثاء لمتابعة مبادرة تقييمية 

ق ألغراض تتعلو .البث المباشر لمتابعة إعطاء المعلم و تفاعل التالميذ خالل هذه الحصة أثناء حصة لفترة قصيرة فريق الوزارة

 معتمدة مسبقاً.المرور البالسالمة اإللكترونية، فقد تم منحهم كلمة 

سة حول المواعيد و الترتيبات المتّبعة إلعادة فتح المدر ةالماضيقبل أولياء األمور خالل األسبابيع  ارات منكما تلقينا العديد من االستفس

و لم نتلق أي إخطارعما سيحدث. وبمجرد  الكافية حتى هذه اللحظة ليست لدينا المعلوماتمبر. وللعام األكاديمي القادم في شهر سبت

قد نقوم  اريوهات المختلفة التيومع ذلك، نحن كمدرسة، قد قمنا بالنظر و التفكير بعدد من السينسنقوم بإبالغ الجميع. فحصولنا عليه، 

اجة ا بح، فإننساعدة في التخطيط إلعادة فتح المدرسةومن المهم جداً و للمح المدرسة بأمان. ل السبل إلعادة فتتباعها لضمان أفضبا

مرار معنا للعام القادم عن طريق تأكيد حجز المقعد، وذلك لمعرفة عدد الصفوف الدراسية، لديهم النية في االست لمعرفة عدد التالميذ الذين

 .الجداول الدراسية و غيرها من الترتيبات الالزمة

اء صدقاألمع العائلة و جى البحث عن فرص ليتواصلواير وفي الختام، نود إعالمكم بأن رفاهية التالميذ هي دائماً من أولوياتنا. لذا

جى كما يرللشخص الذي يمكن االتصال به إذا كانت هناك حاجة للمساعدة، تماعي، التأكد من معرفتهم جام منصات التواصل االباستخد

بين الوقت الذي يقضونه أمام شاشات الكمبيوتر و األنشطة  لّفة إليهم، وأن يوازنوابإدارة وقتهم إلكمال المهام المكالـتأكد من قيام التالميذ 

 - أبوسمرا تمار -باإلخصائية االجتماعية لمدرستنا، و هي السيدة: رين الرياضية المنتظمة. كما نود تذكيركمبعض التما األخرى، كعمل

tamar.abousamra@rakacademy.org 

  . التعلم عن بعدتفاعلكم مع آلية سن اهتمامكم ونود أن نشكركم مرة أخرى على ح

 

   ...تحياتي

   وين ريتشاردسون

   IPKمدير المدرسة قسم 
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