
 

 
 

DL Weekly Update 
20th March 2020 

 

Dear Parents of IPK,  
 
I hope this letter finds you well and coping in the unusual circumstances in which the world finds 
itself currently. This letter is intended to give you a brief overview of how this will work over the 
coming weeks.  
 
On Sunday 22nd March, our distance learning provision will begin. Our teaching staff have been 
developing this over the last 3 weeks, since the announcement by the Ministry of Education. Firstly, 
please note that your child needs access to a computer and the Internet. While an ipad can be used, 
the functionality is better with a laptop or desktop.  
 
In IPK, all communications with students and parents is via ClassDojo (CDJ), with the addition of 
Google Classroom for Grades 3 to 5.  
 
We expect students to be online and learning following the normal hours - 08:00 to 14:30hrs - 
Sunday to Thursday, adhering to the time table as best as possible. There will be set tasks and 
assignments each day. English, Arabic and mathematics will be daily. The other subjects, including 
UOI will be posted according to the weekly schedule. Additionally, G2 and below should have 
received their workbooks and photocopy packs on the last day of school. If your child was absent 
please contact your respective teacher via CDJ. 
 
Please note that attendance will be taken for every day, based on a student’s submission of the 
tasks, online contributions and communications with the teacher. If a student is “absent’ from 
distance learning, we will contact home just as we do with normal school. If you need to contact 
your child’s teachers, please use CDJ or email Ms Rama: rama.jbawi@rakacademy.org Office phone: 
07 2363997 – Ms Anjalee. 
 
Please ensure your child does engage in the distance learning programme, especially in submitting 
the required work for assessment. We will be reviewing this on a weekly basis to try to continuously 
improve it for all concerned.  
 
I would like to conclude by wishing you all the very best. Stay safe and healthy. Follow our facebook 
page, school website and ClassDoJo for updates.  
 
Looking forward to seeing everyone online tomorrow. 
Regards, Mr Wayne 
Head of School IPK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 الكرام،  IPKأولياء أمور تالميذ قسم 
 

إعطائكم نظرة عامة و   نود أوالً التأكد من سالمتكم و تأقلمكم مع الظروف الغير عادية التي يمر بها العالم. كما نود

 مختصرة عن كيفية العمل بآلية التعلم عن بعد خالل األسابيع القادمة.

 

لهيئة التدريسية خالل األسابيع الثالثة مارس، فقد تم تدريب أعضاء ا 22حيث سيبدأ التعلم عن بعد يوم األحد الموافق 

 أوالً  التلميذ سيحتاج لذا بعد. عن التعلم آلية عن التعليم و التربية وزارة إعالن منذ بذلك بدأنا ولقد الماضية على هذا النظام،

 الكمبيوتر. جهاز استخدام يفضل لكن و ،iPad استخدام يمكنكم كما إنترنت. و كمبيوتر لجهاز

 

 

عن طريق برنامج الكالس دوجو، باإلضافة إلى استخدام برنامج جوجل كالس روم  IPKسيتم التواصل معكم في قسم 

 لتالميذ الصف الثالث و حتى الخامس االبتدائي.

 

ظهراً، من األحد  2:30صباحاً و حتى  8:00و نتوقع من التالميذ أن يكونوا مستعدين لبدء عملية التعلم عن بعد من الساعة 

للخميس، مع االلتزام بالجدول المدرسي على أفضل نحو ممكن. حيث سيتم إرسال المهام و الواجبات اليومية في المواد 

 إرسال سيتم العلوم، مادة ذلك في بما الدراسية المواد باقي أما العربية. اللغة و الرياضيات اإلنجليزية، اللغة لتالية:الدراسية ا

 و االبتدائي الثاني الصف  لتالميذ عمل أوراق إرسال تم قد و المدرسي. الجدول لىع الموجودة حصصهم حسب المهام

 في ائباً غ التلميذ كان حال ففي الربيع. إجازة بدء قبل األخير اليوم في األطفال، رياض مراحل و الدنيا االبتدائية المرحلة

 دوجو. السك برنامج على ابنتكم / ابنكم صف معلم مع التواصل الرجاء اليوم، ذلك

 

 

كما سيتم أخذ الحضور و الغياب يومياً للتلميذ بناًء على تقديمه للمهام و الواجبات المرسلة له عن طريق آلية التعلم عن 

 الخاصة اديةاالعتي اإلجراءات معه سنتبع و  بعد.وفي حالة عدم قيام التلميذ بالمهام المكلفة إليه، فسيعتبر التلميذ غائباً،

 األمر. ولي مع سنتواصل و الغياب، و الحضور بسياسة

 

يرجى استخدام برنامج كالس دوجو للتواصل مع معلم الصف. و لمزيد من المساعدة يمكنكم االتصال على رقم المدرسة: 

  على البريد اإللكتروني: -أو إرسال بريد إلكتروني للسيدة: رامة  072363997

rama.jbawi@rakacademy.org 

 

قيام ابنكم / ابنتكم بالمشاركة في عملية التعلم عن بعد، و قيامه بإنجاز المهام المكلفة إليه، حيث سنقوم يرجى التأكد من 

 بمتابعة كل تلميذ و كل صف أسبوعياً لتحسين و تطوير الجهات المعنية.

 

 آخر تابعةم منكم نرجو و في الختام نتمنى لكم و لتالميذنا كل التوفيق. كما ندعوكم للمحافظة على صحتكم و سالمتكم. كما

 بنا. الخاصة الفيسبوك صفحة و المدرسة موقع دوجو، كالس برنامج على المستجدات

 

 نتطلع لرؤية الجميع يشارك في آلية التعلم عن بعد غداً.

 

 تحياتي،

 وين ريتشاردسون

 مدير المرحلة االبتدائية.

 
 


