
 

 
 

World Read Aloud Day at IPK 

Wednesday 5th February 

30th January 2020 

Dear Parents and Guardians, 

For 11 years, World Read Aloud Day has celebrated the importance of sharing 

stories by challenging participants to grab a book, find an audience and read 

aloud! The global effort is celebrated in over 173 countries! The Scholastic Kids 

& Family Reading Report has showed that more than 80% of children and 

parents love to read-aloud because they consider it a special time together, 

ensuring children become lifelong learners.  

At RAK Academy IPK, we will be celebrating World Read Aloud Day on Wednesday 5th February from 8-

9.30am.  From 8-8.40, parents are invited to join their child’s class to read together and support learning 

in the classroom. We will be focusing on encouraging children to use expression, prediction and inference 

skills to enhance reading. These skills are imperative to your child’s literacy skills and learning.  After the 

classroom session, we will be providing a coffee morning where we will share a range of reading strategies 

that will support your child’s reading and learning at home.  We would love to see you there and for you 

to be a part of this special day!  

Thank you for your continued support, 

Jessica Newington 

IPK English Coordinator 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 IPKاليوم العالمي للقراءة الجهرية في قسم 

فبراير 5يوم األربعاء الموافق   

 

30.1.2020 

مور الكرام،األأولياء   

احتفل اليوم العالمي للقراءة بصوت عاٍل بأهمية مشاركة حيث الماضية،  11األعوام  خالل

القصص من خالل تحدي المشاركين في الحصول على كتاب، العثور على جمهور و قراءة 

تقارير أظهرت دولة!  173أكثر من الكتاب بصوٍت عاٍل!  يتم االحتفال بهذا المجهود العالمي في 

من األطفال و اآلباءيحبون  %80الخاصة لألطفال و أولياء األمور أن أكثر من القراءة المدرسية 

أن التالميذ سيصبحون مما يضمن القراءة بصوٍت عاٍل ألنهم يعتبرون ذلك وقتاً خاصاً لهم معاً، 

 متعلمين مدى الحياة.

 8:00 الساعة من فبراير 5 الموافق األربعاء يوم عال بصوت للقراءة العالمي باليوم IPK الخيمة رأس أكاديمية سنحتفل في

و ذلك  صباحاً  8:40صباحاً إلى الساعة  8:00الساعة  من األمور أولياء دعوة يتمسو. صباًحا 9:30إلى الساعة صباحاً 

 مهارات اماستخد على تالميذال تشجيع على سنركز. صفال في التعلم ودعم معاً  للقراءةأبنائهم / بناتهم  فصل إلى لالنضمام

زيارة  بعد .والتعلم والكتابة القراءة في التالميذ لمهارات ضرورية المهارات هذه. القراءة لتعزيز ستنتاجواال والتنبؤ التعبير

 ءةقرا تدعم التي القراءة استراتيجيات من مجموعةالمدرسة  شاركتس حيث صباحية قهوة ألولياء األمور سنوفر ، الصف

 !الخاص اليوم هذا من جزًءا تكونوا وأن هناك نراكم أن نود. المنزل في لتالميذ وتعلم

 

 نشكركم على دعمكم المستمر،

 

 جيسيكا نيوينجتون

 منسقة اللغة االنجليزية

 

 

 


