
 

 

 

21st May 2020 

Dear Parents, 

Eid Mubarak, we hope you are all keeping safe and well. 

Following the Eid Al-Fitr holiday break, distance learning will continue as scheduled until the end of the 

school year – 2nd July. When school resumes next week, either Tuesday or Wednesday – to be confirmed 

via sms, the following timetable arrangements will be in place: 

Pre-K to KG2 Grades 1 to 5 

10:00am start of school day 
9:00am start of school day – choice board 
activities, some live sessions may start at this 
time 

11:00am taught lessons begin 10:00am taught lessons begin 

2:00pm last lesson ends 2:00pm last lesson ends 

 

With live-sessions having benefits in supporting pupils’ academic progress, your child's teacher 
will be inviting them to a live streaming session on some of the mornings. These sessions will 
allow further support in specific areas of student learning, including collaboration.  Your child will 
receive a message and link from their teacher, if they are invited for an extra live streaming 
session. On the days which they do not have live streaming, students are expected to participate 
in choice board activities, demonstrating their self-management skills.  
 
Our intentions are to provide a balance of subjects and units of inquiry, both in synchronous and 

asynchronous methods of delivery. Flexibility for student workloads and assignment deadlines can be 

negotiated with your class teachers, to accommodate family circumstances. To celebrate our students’ 

progress throughout the whole year, there will be end of year report cards issued on the 1st July.  

We hope that these arrangements will help ease workloads for everyone involved and will go some way 

to supporting the well-being of all stakeholders in RAK Academy. 

We thank you for your continued support. 

Kind regards 

Mr. Wayne 

Head of School IPK 

 



 

 

 

 

  2020مايو  21

 أولياء األمور الكرام،

 نتمنى أن تكونوا جميعاً بصحة جيدة.عيد مبارك، 

يوليو.  2 –ستستمر كما هو مقرر حتى نهاية العام الدراسي  نود إعالمكم بأن مبادرة التعلم عن بعد" بعد عطلة عيد الفطر

تم سيتم تأكيدها عبر الرسائل القصيرة، سي – وعندما يستأنف الدوام المدرسي في األسبوع المقبل إما يوم الثالثاء أو األربعاء

 التالي: ك ألوقات الدوام المدرسي وضع الجدول الزمني

  الثانية والروضة رياض األطفال  اإلبتدائي الصف الخامس – الصف األول

9:00  ً لوحة األنشطة االختيارية,  -يالمدرس الدوام بدء صباحا
 الوقت.وقد تبدأ بعض حصص البث المباشر في هذا 

 10:00 ً  . المدرسي الدوام بدء صباحا

 10:00 ً ً  11:00 . المقررة الدراسية الحصص بدء صباحا  .المقررة الدراسية الحصص بدء صباحا

  .الدراسية الحصص انتهاء ظهراً  2:00   .الدراسية الحصص انتهاء ظهراً  2:00

 

لما لها تأثير إيجابي على دعم مستوى تقدم التالميذ. لذا سيقوم  ،حصص بث مباشر إضافية كما نود إعالمكم بأننا سنقوم بعمل

هذه  ستضيف صلية. كماوة اإلضافية لكم في أوقات مغايرة لحصة البث المباشر األابنتكم بإرسال الدعمعلم صف ابنكم/

ما ك ن التالميذ و المعلم.بي القائم المزيد من الدعم في مجاالت محددة من تعلم التالميذ، بما في ذلك عملية التعاونالحصص 

 طة االختيارية، إلظهار مهاراتهم في اإلدارة الذاتية.يتوقع من التالميذ المشاركة في لوحة األنش

ي ف إننا نعمل على توفير التوازن بين المناهج الدراسية ووحدات البحث، من خالل طرق تسليم المهام المكلف بها التلميذ و المرونة 

مواعيد تسليمها، حيث يمكنكم إعالم معلم الصف إذا احتجتم للمزيد من الوقت، حسب الظروف العائلية لديكم. كما نود إعالمكم بأنه سيتم 

 يوليو. 1إصدار تقارير نهاية العام الدراسي بتاريخ 

 .الخيمة رأس أكاديمية في لمعنيينو دعم رفاهية جميع ا نتمنى أن تساهم هذه اإلجراءات غلى حد ما في تخفيف أعباء العمل

  . تفاعلكم مع آلية التعلم عن بعدسن اهتمامكم ونود أن نشكركم مرة أخرى على ح

 

   ...تحياتي

   وين ريتشاردسون

   IPKمدير المدرسة قسم 

 


