
 

 
IPK End of Year Message 

28 June 2020 

Dear Parents and Guardians, 
 

We hope that you and your families continue to remain safe and well. As we conclude this school year, 
I would like to remind everyone of our vision at RAK Academy a ‘Centre of Excellence in Learning at 
the Heart of the Community’.  Our mission aims to: 

 To create a culture of lifelong learning. 

 To deliver a broad, balanced and challenging education that enables all learners to succeed.  

 To create a safe, stimulating and engaging learning environment. 
Throughout the year, we have continuously focused our efforts to fulfil your child’s education towards 
the vision and mission. Supporting this is the IB Primary Years programme (curriculum), delivering 
education for academic achievement and personal development.  
 
IPK, like all schools, have faced many challenges in 2019-20. As a school and global community we 
have all had to respond in unexpected ways to COVID 19. We are very proud of our IPK students, 
parents and staff and how they have handled the demands to protect everyone and continue 
education in these most unusual of circumstances. We have covered a lot of curriculum material and 
participated in many fun and exciting units of inquiry. In particular, we have been emphasising the 
approaches to learning, namely the skills for thinking, research, communication, social and self-
management.  
 
Arrangements for September: We are in regular contact with the Ministry of Health and Ministry of 
Education for a decision, as are all schools in the country. We are planning in advance for different 
scenarios, from all students returning to school, a partial return and/or a continuation of distance 
learning. To ensure a safe learning environment, we are reviewing health and hygiene protocols, daily 
classroom operations, teacher allocations, uses of technologies to support learning in blended modes, 
such as Google classroom throughout the school, and distribution of resources. We encourage 
everyone to frequently visit our webpage and follow our social media for up to date and accurate 
information. 
 
Other key information to finish off the year: 

 Complete parent survey. Full details on ClassDojo: https://www.surveymonkey.com/r/2526Q6X 

 Ensure you have notified the school of your re-enrolment or withdrawal decision for next 
year. Number of classes and student spaces are limited. See Admissions on website. 

 Collection of student workbooks and return of library books this Monday, Tuesday and 
Wednesday, IPK Gate 9. Full details on ClassDojo. 

 Grade 5 Virtual Graduation Tuesday 30th June, 9am – RAKA Youtube channel. 

 End of Year Report Cards available 2nd July. Instructions forthcoming. 
 
We encourage you to set aside some time this summer to review reading and maths skills, and practice 
researching a chosen topic of interest. We will be publishing helpful suggestions for summer learning 
this coming week.  
 
We appreciate all that you have done to help your student be successful this year. We will continue 
to communicate updates as we receive additional information and guidance from the relevant 
authorities. Huge thanks, stay safe, 
 

Wayne Richardson 

Head of School IPK   www.rakaonline.orghttps://www.facebook.com/RAK.Academy.PYP/ 

https://www.surveymonkey.com/r/2526Q6X
http://www.rakaonline.org/
https://www.facebook.com/RAK.Academy.PYP/


 

 
 

  
     IPKبقسم  العام األكاديميانتهاء 

  

     2020 يونيو 28

    أولياء األمور الكرام،

  
مة ؤية أكاديمية رأس الخيرأن نذكركم  ب ، نود. مع اقترابنا لنهاية هذا العام األكاديميبصحة جيدة و عائالتكم أنتم نتمنى أن تكونوا

  رسالتنا إلى: كما تهدف هي" مركز تعلم متميز في قلب المجتمع" .و
 .بناء ثقافة المتعلّمين المستمرين  

 الدارسين. لجميع الداعم و الشامل التعليم يوفر متنوع منهج تقديم  

 التعليمية. بالعملية الطلبة اندماج و ارتباط من تعزز محفزة تعليمية بيئة تكوين  

ج ألبنائكم، دعم برنام و التربوية من خالل العملية التعليمية خالل هذا العام لقد قمنا بالسعي لتحقيق رسالة و رؤية األكاديمية
 اإلنجاز األكاديمي و التنمية الشخصية. على عتمدنهاج الدراسي(، و التعليم الذي يريا الدولية ) المالبكالو

 
كان على الجميع فقد  .02 – 2019العام األكاديمي  مثل بقية المدارس، العديد من التحديات خالل، IPKكما واجهت مدرستنا 

جميع ب أننا فخورونحيث و ما ترتب عليه من تعطيل لسير العملية التعليمية و التربوية.  – 19النتشار فيروس كوفيد  –اإلستجابة 
جميع التعامل مع متطلبات حماية الن، و كيفية لتالميذ، أولياء األمور و الموظفياإلنجازات التي تم تحقيقها خالل هذه الفترة من قبل ا

في ظل هذه الظروف. كما أننا قمنا بتداول جميع المواد الدراسية، و المشاركة في العديد من  بنجاح و مواصلة العملية التعليمية
التابعة لوحدات البحث. و قد تم التركيز بشكل خاص على المناهج الدراسية، مهارات التفكير و البحث،  و المفيدة المشاريع الممتعة

 التواصل، اإلدارة اإلجتماعية و الذاتية.
 

حول كيفية نظام التعلم  و التعليم، التربية و وزارة ننا على تواصل مستمر مع وزارة الصحةإبات للعام األكاديمي القادم: أهم الترتي
طرق التعلم ل في الوقت الحاضر، نحن نخطط مثل بقية المدارس في دولة اإلمارات لوضع خططاً تفصيليةف للعام األكاديمي القادم.
عودة جميع التالميذ إلى المدرسة، عودة جزئية للتالميذ و / أو استمرار  إما. الخاصة بأبنائكم شهر سبتمبرفي  المختلفة التي سنتبعها

بيئة آمنة، معرفة عدد  لتوفير  النظافة بروتوكوالت الصحة و و مراجعة يتطلب بعض اإلجراءات االحترازية و هذا. التعلم عن بعد
لهم، عملية تعيين المعلمين الذين نحتاجهم، استخدام التكنولوجيا لدعم العملية التعليمية اليومي  و الروتين التالميذ داخل الصفوف
لذا يرجى االطالع على سنوافيكم بالمزيد من المعلومات الحقاُ،  حيث. المصادر التعليمية الالزمة و توزيع لطرق التعلم المختلفة،

  وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا.

 
 ل األسبوع الدراسي األخير:أهم األحداث خال

  :"تعبئة االستبيان الذي تم إرساله على برنامج "كالس دوجوhttps://www.surveymonkey.com/r/2526Q6X 

  سية و رااألكاديمي المقبل. حيث أن عدد الفصول الدالتأكد من قيامكم بإبالغ المدرسة بإعادة التسجيل أو االنسحاب للعام
 زيارة موقنا اإللكتروني الخاص بقسم القبول و التسجيل. حجز المقعد محدود. يرجى

  الستالم الكتب الدراسية الخاصة لهذا العام و تسليم كتب المكتبة خالل األيام 9يمكنكم الذهاب إلى المدرسة ، البوابة رقم ،
 الثالثاء و األربعاء. التالية: االثنين، 

  صباحاً  9:00يونيو، في تمام الساعة  30حفل التخرج االفتراضي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي، يوم الثالثاء الموافق
 سيتم نقله على قناة اليوتيوب الخاصة باألكاديمية. –

  بالمزيد من المعلومات الحقاً.يوليو. سنوافيكم  2سيتم توزيع تقارير نهاية العام، يوم الخميس الموافق 
 

نحن نشجعكم على قضاء بعض الوقت مع أبنائكم خالل إجازة الصيف، لمراجعة المهارات الحسابية و مهارات القراءة، باإلضافة 
 سنقوم الحقاً بتزويدكم بمجموعة من المصادرمعين يقوم التلميذ بالبحث عنه. و و ذلك باختيار موضوعلديهم إلى مهارات البحث 

 اإللكترونية التي ستكون متاحة للتالميذ خالل فترة الصيف.
 

سنوافيكم بالمزيد من في الختام نود أن نشكركم على جهودكم المبذولة خالل هذا العام، لطالما كان محط تقدير و امتنان من قبلنا. 
 و التعليمات الصادرة من وزارة التربية و التعليم.  المعلومات الحقاُ، بمجرد إعالمنا بالقرارات

 

    تحياتي... 

     وين ريتشاردسون
 IPK  https://www.facebook.com/RAK.Academy.PYP/www.rakaonline.orgمدير المدرسة قسم 
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