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Together, let’s make a difference: 

International Charity Day  

 

 

Dear Parents, 
 

Every year, RAK Academy comes together to raise money for local and international charities, as part 

of our commitment to support aspects of a more sustainable future and caring for others. Last year, we 

had a great turn-out and raised over 42,115 AED for charity!  
 

RAK Academy International Charity Day 2020 will take place on the 21th March 2020 from 4:00 to 7:00 

pm at the Secondary campus.   RAK Academy is a community of global citizens representing over 80 

different nationalities from across the world.   
 

Different regions have been allocated as themes to each of the schools in RAK Academy. IPK will be 

focusing on Asia, BSR North America, BSH Oceania and South America, BSK Europe and ISK Africa.  

Grade groups throughout the Academy will prepare their stalls for this event with each class focusing on 

a different country or region and creating food and activities in which to raise money for the allocated 

charities. 
 

As you can imagine, an event this large will not be successful without staff, students, and parents working 

together.  We are therefore asking for parent volunteers to assist with their time and/or donations.   
 

Parents who would like to volunteer to assist a class or showcase their country (dance, craft, food, 

music, sports-anything you can offer), by running their own stall, please contact Reham Zahran either 

via email at  reham.zahran@rakacademy.org  or telephone at 2362441 extension 207 or 277  
 

Thank you in advance for your support and more information about the day will be sent out soon. Let us 

make RAK Academy Global Citizens Charity Day 2020 the best one yet. 

Regards, 

                                                            

                                                                               

International Charity Day Committee                                                                             Steven Geraghty 

Executive Principal 

 

mailto:reham.zahran@rakacademy.org


                                                           

 

 

0202فبراير 6   
! 

ً
رقا

َ
 .. نصنُع ف

ً
 معا

 اليوم الخيري  العاملي 

 .. أولياء أمور الطالب األعزاء

 
ً
 لجمع التبرعات لصالح الجمعيات الخيرية املحلية والدولية كجزء من مسؤوليتنا كمدرسة تجاه تنظم  أكاديمية رأس الخيمة كل عام مهرجانا

ً
خيريا

 إلى رعاية اآلخرين
ً
 !الخيرية لألعمال درهم  42,115 وربحنا كبير إقبال لدينا كان ، املاض ي العام في .مستقبل مستدام في مجتمع عالمي إضافة

مساء في مبنى املدرسة الثانوية، 0022إلى الساعة  0022من الساعة  0202مارس  20الخيري في أكاديمية رأس الخيمة في و قد تقرر هذا العام إقامة اليوم 

سرة أكاديمية رأس الخيمة على تمثيل أكثر من 
ُ
 .جنسية لدوٍل مختلفة حول العالم 02حيث ستعمل أ

 مميزة لليوم الخيري، حيث تّم تخصيص قارة آسيا ملدرسة الستقوم مدارس األكاديمية باعتماد مناطق جغرافية مختلفة لتستوحي م
ً
 ،  IPK نها أفكارا

BSR   ، أمريكا الشمالية BSH ، أمريكا الجنوبيا وأوقيانوسيا BSK  أوروبا، أما ISK  سيكون التركيز على أفريقيا 

 لبيع الطعام أو لبعض األنشطة التي 
ً
 أن ريع هذه ستجّهز املراحل الدراسية في كل مدرسة أكشاكا

ً
تشير إلى مدن مختلفة من املناطق املذكورة أعاله علما

 .األكشاك سيعود إلى الجهات الخيرية املختارة

. لذا فإننا نتمنى تطوعكم كأولياء أمور للمسا
ً
م هذا همة في تنظيإن هذا الحدث الكبير ، لن يكون ناجًحا دون عمل املوظفين والطالب وأولياء األمور سويا

 .التبّرع لصالح هذه الجهات الخيرية الحدث أو 

ياضة ، أي أولياء األمور الذين يرغبون في التطوع ملساعدة الصف أو عرض بلدهم )عن طريق الرقصات ، والحرف ، واملواد الغذائية ، املوسيقى ، والر 

 البريد اإللكترونيش يء يمكنك تقديمه( من خالل تجهيز كشك خاص بهم ، يرجى التواصل مع األستاذة رهام زهران عبر 

reham.zahran@rakacademy.org  072362441  أو عبر الهاتف extension 277 or 207 

 .نشكركم مقدًما على دعمكم ونرحب بتواصلكم ، وسيتم إرسال املزيد من املعلومات حول هذا اليوم قريًبا

  0202في أكاديمية رأس الخيمة العالمي دعونا نجعل اليوم الخيري 
ً
 !يوما

ً
 مميزا

 مع تحياتنا ..                                                                                                              

مة لليوم الخيري                                                                                       
ّ
 ستيفن غيراتي                                اللجنة املنظ

 املدير التنفيذي                                                                                                                                                     


