
 

 

 

 

IPK Weekly Distance Learning Update 

28 March 2020 

Dear IPK Community, 

We hope this informational update finds everyone safe and well. Special thanks to everyone for their 
engagement with distance learning, we understand the challenges it brings for early years and primary 
students and families, especially in the start-up phase. We are also hopeful that distance learning can 
provide some new and exciting opportunities for student learning, especially in the upper grades using 
technology independently. 
 
As you will know, distance learning has been an immense adjustment for everyone in the community, 
including the IPK staff. Teachers have been working tirelessly in the past week to support high quality 
distance learning for all students, regardless of what grade level they are in, where ever they might be 
in the world. We are very mindful that we are asking IPK students to engage in learning more 
independently, as opposed to being in the normal classroom setting. Thank you for your support of 
this partnership as we find new routines. 
 
Responding to student, parent and staff feedback we will be adjusting the daily schedule this coming 
week, still within the normal school day, although with flexibility where requested. We will also be 
adjusting the amount of work given out and due for completion. We will introduce more helpful video 
and audio explanations, along with using other platforms to support learning, such as daily reading 
using RAZ-kids. There will be a daily PE session for everyone posted at 7:45am – the whole family can 
join in.  
 
Distance learning does require a resilient commitment from all of us. To help establish this, ensure 
these three things are in place at home for supporting student learning: 

1. Ensure your home has a reliable and stable Internet connection. Etisalat are offering support 
for students in cooperation with the MOE. 

2. Provide a quiet, uninterrupted and consistent space to learn. 
3. Try to establish a daily routine, more or less aligned to a normal school day.  

 
Again, we appreciate your support and involvement in getting distance learning underway during this 
challenging time. Children should be given the chance to talk about their concerns and the changes 
going on around them. Do try to balance their daily lives, online/offline, doing physical exercise and 
relaxing. If needed, the Academic Counsellor, Ms Tamar Abou Samra is available: 
tamar.abousamra@rakacademy.org 
 
We are very grateful to our community as we unite during these changing and challenging times.  
Stay safe and well. 
Mr Wayne 
Head of School IPK 
 

 

 



 

 

 

 

 

 IPKالخاصة بقسم  "التعلم عن بعد" ليةآل األسبوعية مستجداتال

2020مارس  28  

 أولياء األمور الكرام،

، كما نتفهم التحديات التي في آلية "التعلم عن بعد" الفعالة ممشاركتهر الجميع على أن نشك نودأن تكونوا بصحة جيدة. و أولا  نتمنى
"التعلم عن  ر آليةو نحن نأمل أن توف تالميذ رياض األطفال و المرحلة البتدائية.ألولياء أمور واجهتكم في األسبوع األول و خاصة 

قيامهم باستخدام التكنولوجيا لة البتدائية العليا و ذلك للمرحو خاصة لتالميذ ا .ية للتالميذجديدة و شيقة للعملية التعليم إضافةبعد" 
 بشكل مستقل.

 
. حيث عمل المعلمون في األسبوع IPKتعليمية جديدة للجميع، بما في ذلك موظفي "التعلم عن بعد" تعد تجربة  كما تعلمون، فإن آلية

 يه.ظر عن المكان الذي يتواجدون فبغض النو راحل الدراسية، الماضي بجهد كبير لدعم العملية التعليمية لجميع التالميذ بكافة الم
. ةالمعتاد ةالدراسي ، بدلا من التواجد داخل فصولهمالمشاركة باستقاللية أكثر في العملية التعلمية IPKنحن ندرك بأننا نطلب من تالميذ 

 المطلوبة. التحسيناتيجاد بعض إلخاصة في مساعدتكم لنا  نشكركم على دعمكم لهذه اآللية و لذا
 

بناءا على تعليقات كل من أولياء األمور، التالميذ و المعلمين، فإننا سنقوم بعمل بعض التعديالت على الجدول الدراسي اليومي لهذا 
عمل بلتلميذ سيتصف بالمرونة. كما سنقوم ، و لكن وقت تسليم المهام من قبل اسيكون خالل اليوم الدراسي المعتادحيث ، األسبوع

سجيالت لمعلم على شكل فيديوهات و تا. و سنقوم بالعتماد أكثر على الشرح المقدم من قبل بها التلميذ ديالت على كمية المهام المكلفتع
سيكون هناك  . كما وRAZ Kidsصوتية، باإلضافة إلى منصات أخرى لدعم العملية التعليمية، كالقراءة اليومية باستخدام برنامج 

ا  7:45يومية تبدأ في تمام الساعة حصص رياضية   .-يمكن لجميع أفراد األسرة المشاركة بها  –صباحا

 
ا من الجميع، و للمساعدة في تحقيق ذلك، نود منكم التأكد من وجود هذه األشياء الثالثة في منزلك ا مرنا  ميتطلب "التعلم عن بعد" التزاما

 لدعم العملية التعليمية للتلميذ:
 

قامت شركة اتصالت بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم  بمبادرات لدعم آلية "التعلم عن  دة . فقدالجو توفر اتصال عالي -1
 بعد".

 توفير مكان هادئ و مالئم للتعلم. -2
 القيام بإنشاء روتين يومي يتماشى إلى حد ما مع اليوم الدراسي العادي. -3

 
ن فرصة للتعبير عالن بعد" في هذه الظروف الحرجة. كما يجب منح األطفال مرة أخرى، نحن نقدر دعمكم و التزامكم آللية "التعلم ع

مخاوفهم و التحدث عن التغيرات التي تحدث حولهم. لذا يجب موازنة حياتهم اليومية، كالجلوس أمام شاشات الكمبيوتر، ممارسة 
 جتماعية ألكاديمية رأسواصل مع اإلخصائية اإلي استشارة، يمكنكم التو أوقات السترخاء. إذا كنتم بحاجة ألالتمارين الرياضية 

 الخيمة السيدة: تمار أبو سمرة على البريد اللكتروني:
tamar.abousamra@rakacademy.org 

 
 الحرجة و الصعبة.نحن ممتنون لشركائنا في المجتمع من خالل اتحادهم مع بعضهم في هذه الظروف 

 
 نتمنى لكم السالمة و الصحة الجيدة.

 السيد: وين ريتشاردسون
 مدير المرحلة البتدائية.
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