
 

 
 
 

 

IPK Distance Learning Update  
 

21stJune 2020 

Dear Parents and Guardians, 
 
I hope that you and your families continue to remain safe and well. Each week, I have the chance to 
see and hear some really interesting lessons. Teachers and leadership teams have found innovative 
ways to be creative and engage the students beyond standard lessons. One of the more recent ways 
is Virtual Classrooms through Google Slides. Looking forward to next year, whether in school and/or 
in distance learning modes, we will be utilising a greater range of the Google G-Suite for Education 
platform. More details forthcoming. 

We have made arrangements for your child’s exercise books to be collected from school this coming 
week – Monday, Tuesday and Wednesday – 9am – 2pm. Parents will be able to visit school to collect 
the books. However, Ministry of Education directives state that no parents or children are able to 
enter the school site. For IPK, go to Gate 9 and provide the name/names of your child/children to a 
member of staff. The staff member will then enter the school building, collect the books for you and 
pass them to you through Gate 9. To help the system run more smoothly, please adhere to the 
following collection timetable: 

 Monday 22nd June for parents of children in Pre-K, KG1 or KG2 

 Tuesday 23rd June for parents of children in Grade 1 or Grade 2 

 Wednesday 24th June for parents of children in Grade 3, Grade 4 or Grade 5 

If you have children across more than one grade, you may choose which day you come to collect 
books. Library books and any other school resources may be returned during this time. To keep 
everyone safe, please only send one family member up to the gate to collect books/return school 
items and adhere to the 2m social distancing guidelines. We also advise the wearing of a face mask 
and gloves. 

 

For our Grade 5 students we will be holding our Graduation Ceremony on Tuesday 30th June at 9:00am.  
This will be via a live Google Meet and the details will be shared with you nearer the time.  All parents 
and students will be able to watch the event as it will be streamed live on our YouTube channel. 

 

Staff will continue to monitor the amount of work for students, best times to upload work and 
flexibility with assignment deadlines. As a reminder, it is very important that your child keeps a regular 
daily / weekly distance learning routine, so they can learn in all subjects. Attendance records will 
continue to be recorded up to the last day of school. It is expected that all students maintain a school 
attendance target of 94% or above. 

 

We really appreciate your support and involvement with distance learning programmes.  

Huge, huge thanks. 

Mr Wayne 

Head of School IPK  

 
 



 

 
 
 
 

    IPKلخاصة بقسم " االتعلم عن بعدآللية " ألسبوعيةالمستجدات ا

 
    2020 يونيو 21

   أولياء األمور الكرام،

 

ي ف نود إعالمكم بأنه تكون لدينا فرصة لسماع و مشاهدة بعض الحصص و الدروس الشيّقة نتمنى أن تكونوا بصحة جيدة.
طرقاً مبتكرة إلشراك التلميذ و جعله مبدعاً في العملية التعليمية. و احدى . حيث وجد المعلمون و فريق اإلدارة كل أسبوع

 هذه الطرق هي عمل فصول افتراضية من خالل ملفات جوجل. 
صة تخدام منكما نتطلع إلى العام القادم، سواء عدنا إلى المدرسة و / أو استمرت مبادرة التعلم عن بعد، حيث سنقوم باس

 سنوافيكم بالمزيد من المعلومات الحقاُ.و .Suite-Google G -جوجل 
 

الثاء و في األيام التالية: االثنين، الثخالل هذا األسبوع، سيتم توزيع جميع الكتب المدرسية لهذا العام الخاصة بأبنائكم كما 
. اب إلى المدرسة الستالمهاألولياء األمور بالذه ظهراً. لذا سيسمح 2:00صباحاً و حتى  9:00األربعاء، ما بين الساعة 

و بناًء على توجيهات وزارة التربية و التعليم بأنه ال يسمح بدخول أولياء األمور لداخل المبنى المدرسي، فقد تم تخصيص 
هناك، ليتم إعطائه ، حيث سيتواجد أحد أعضاء الهيئة التدريسية 9أيام محددة يمكنكم من خاللها الذهاب إلى البوابة رقم 

الصف الخاص بهم، ثم سيقوم المعلم بالدخول إلى مبنى المدرسة و احضار الكتب الخاصة و تسليمها  ئكم و اسمأسماء أبنا
 :لتنظيم عملية تسليم الكتب بسالسة أكبر، يرجى االلتزام بالجدول الزمني أدناهو  لكم.

  الحضانة، الروضة األولى والروضة الثانيةصف  ر تالميذأموألولياء يونيو:  22الموافق  االثنينيوم. 

  يونيو: ألولياء أمور تالميذ الصف األول و الثاني االبتدائي. 23يوم الثالثاء الموافق 

  يونيو: ألولياء أمور يالميذ الصف الثالث، الرابع و الخامس االبتدائي. 24يوم األربعاء الموافق 
 

ادة كما يمكنكم إع مختلفة، فيمكنكم استالم جميع الكتب الخاصة بهم في يوم واحد.و إذا كان لديكم عدة أبناء في مراحل 
المكتبة خالل هذا الوقت. للحفاظ على سالمة أمان الجميع، يرجى إرسال فرد واحد فقط من أفراد العائلة إلى البوابة  كتب

م. كما ننصح الجميع  2بمسافة ال تقل عن الستالم / تسليم الكتب المدرسية، و االلتزام بإرشادات التباعد اإلجتماعي 
 بارتداء قناع الوجه و القفازات.

الساعة  يونيو، في تمام 30وم الثالثاء الموافق و نود إعالمكم بأنه سيعقد حفل تخرج تالميذ الصف الخامس االبتدائي، ي

سنوافيكم بالمزيد من و هذا الحفل. جوجل ميت " لحضور  صباحاً. حيث سيتم إرسال دعوة لكم على برنامج " 9:00

ناة على قالخاص بحفلة التخرج المعلومات الحقاُ. كما سيتمكن جميع أولياء األمور و التالميذ من مشاهدة البث المباشر 
 صة بأكاديمية رأس الخيمة.اليوتيوب الخا

عد، أفضل األوقات لتحميل المهام على منصات التعلم عن ب بمتابعة العمل الذي يقوم به التالميذ المعلمون سيستمر و
الهام جداً القيام بعمل روتين  من كتذكير، فإنه .في مواعيد تسليم هذه المهام من قبل التلميذ و المرونة المكلفة
 . حتى يتمكن من متابعة العملية التعليمية لجميع المواد الدراسية للتلميذ خالل آلية التعلم عن بعد أسبوعي/يومي

أو  %94وهي  المطلوب تحقيق النسبة يجب دراسي. لذا يوم للتالميذ حتى آخر أخذ الحضور المدرسيكما سيستمر 
 .أعلى

 
  التعلم عن بعد.   مساهمتكم في دعم مبادرة نود أن نشكركم مرة أخرى على حسن

  

   تحياتي... 

    وين ريتشاردسون
  IPKمدير المدرسة قسم 

 


