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Dear Parents/Guardians                        22nd September 2019 
  
It is e-Safety week at RAK Academy, aimed at equipping our students with the tools and 
understanding to use the Internet safely.  As part of our ongoing commitment to e-Safety we will 
be holding a variety of activities in school throughout the week, including themed assemblies, 
class lessons and parent presentations.  
 
RAK Academy has an e-Safety and Internet Security Policy in place which offers guidance and 
direction on e-Safety, including appropriate use of social media. While the Internet and social 
media offer many social and academic benefits, it is important to understand the harm that can 
be caused by, and the risks associated with, misuse.   
 
The e-Safety policy sets out the key principles expected of all members of the RAK academy 
community with respect to the use of IT-based technologies as well as safeguarding and 
protecting our students.  We have expectations of behaviour and/or codes of practice relevant to 
responsible use of the Internet for educational, personal or recreational use.  We have clear 
structures to deal with online abuse such as online bullying.  We aim to ensure that all members 
of the RAKA community are aware that unlawful or unsafe behaviour is unacceptable and that, 
where appropriate, disciplinary or legal action will be taken. 
 
At RAKA we teach our students to be SMART when using the computer or mobile devices: 
 
S- SAFE- Don't give out your own information 
M- MEET- Only meet people you have met online with your parents 

A- ACCEPTING- Only open emails & texts from people you trust 
R- RELIABLE- Some people online tell lies, only talk to real world friends and family 
T- TELL- Tell a parent or trusted adult if you see anything online which makes you feel 
uncomfortable  
 
At home, many children use computers to play games and learn.  We want to encourage you to 
talk with your child about the potential dangers of the Internet and to establish rules and 
guidelines to ensure the safety of your child.  Below is a list of useful websites to support you in 
keeping your child safe when they are online at home:  
 
www.internetmatters.org           www.thinkuknow.co.uk/parents            www.saferinternet.org.uk 
 
Thank you for your support and cooperation in keeping our students safe. 

Yours sincerely 

 

                                                                                         Eileen Addis 

 

Steven Geraghty                       Tamar Harboyan Abou Samra                 Eileen Addis 

Executive Principal                      Ac. Counsellor/CPO                            Director MIS/IT                  
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http://www.thinkuknow.co.uk/parents
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 أولياء أمور الطالب األعزاء ..

 

ذ يهدف هذا المشروع لكترونية؛ إهتمام بمسألة السالمة اإلسبوع لالأس الخيمة خصصنا هذّا األنود إعالمكم أننا في أكاديمية ر

نظيم نشاطات عدة خالل تبطار، تلتزم إدارة األكاديمية ألمثل للـ " انترنت". وفي هذا اإللتأهيل طالبنا على كيفية االستخدام ا

 .أخرىهالي و نشاطات تخللها ندوات توعية  للطالب و األسبوع الجاري، ياأل

وسائل التواصل مثل لـ  "رونية، تتضمن كيفية االستخدام األلكتخيمة بأن لديها سياسة للسالمة اإلكاديمية رأس التتميز أ

يات و الفائدة، كثير من الخدمات و اإليجابنترنت" و "وسائل التواصل االجتماعي" على الاالجتماعي". يحتوي عالم الـ " ا

 دام.ن نتعرض لها في حال سوء االستخإمكانية الخطر التي يمكن أ إال أنه في الوقت نفسه علينا أن نعي ارتفاع

يما يتعلق باستخدام تحدد سياسة السالمة اإللكترونية المبادئ األساسية المتوقعة لجميع أعضاء مجتمع أكاديمية رأس الخيمة ف

قواعد الممارسة ذات  توقعات للسلوك و / أولدينا  .التقنيات القائمة على تكنولوجيا المعلومات وكذلك حماية طالبنا وحمايتهم

ن عضاء أفة األكانا نهدف لتوعية . إنالتعليمي أو الشخصي أو الترفيهيبغرض المجال نترنت خدام المسؤول لالالصلة باالست

 االستخدام الغير الالئق والغير قانوني مرفوض وسيؤدي من جهتنا التخاذ االجراءات القانونية المطلوبة. 

 

 النقالة. دام الكومبيوتر والهواتفاستخحريصين عند  افي أكاديمية رأس الخيمة، على تعليم طالبنا أن يكونو،  نسعى

 

 S- Safe ماناأل ما يعني ال تقدم الحد معلومات خاصة
 M-Meet االجتماع ال تجتمع بأي شخص تعرفت عليه عبر االنترنت إال بوجود األهل

-A القبول قطفاالنترنت غالباً هم غير صادقون ، تواصل  أن األشخاص الذين تتعرف عليهم عبر
Accepting 

قط أن االشخاص الذين تتعرف عليهم عبر االنترنت غاليا هم غير صادقون ، تواصل ف

 مع الذين تعرفهم مسبقا في الواقع
 R-Reliable الثقة

 حدثأو بلغ أهلك أو الراشدين من حولك ، من هم محل ثقة، في حال الحظت أي خلل 

 حولك غير منطقي أوسليم يحدث من
 T-Tell اإلبالغ

 

حول مستوى الخطورة   م. إننا ندعوكم للتحدث مع أبنائكملتعلّ الطالب جهاز الكومبيوتر للعب و ا الكثير من في المنزل، يستخدم

ونية لندعكم االلكتر وحضهم على وضع قوانين و شروط لتدعيم عامل االمان ألبنائكم. أدناه، نوفر لكم قائمة من المواقع

 لتعزيز عامل الحامية ألبنائكم.

 

www.internetmatters.org    www.thinkuknow.co.ukparents     www.safeinternet.org.uk 
 

 شكرا لدعمكم وتعاونكم في المساهمة من أجل حماية أبنائكم. 

Eileen Addis                                                                    

 

يلين أديس ا             ستيفن غيراغتي                                تامار هربويان أبو سمرا                          

                                         ة االجتماعية/مسؤول حماية الطفل        خصائياأل                            التنفيذي   المدير

http://www.internetmatters.org/
http://www.thinkuknow.co.ukparents/
http://www.safeinternet.org.uk/

