
 

                                                 

6
th
 April 2020 

 

DISTANCE LEARNING and FEES UPDATE 

 

Dear Parents/Guardians 
 

During this new situation we are all enduring, our main aim is to preserve some sense of stability for our 

students. In the midst of such uncertainty, Distance Learning provides the main opportunity to keep up 

academic and social interaction. Our teachers are working hard to ensure that academic progress is 

maintained, with as much normality as possible for your children in these upsetting times. 

Understandably, there have been some initial implementation problems, for younger students in 

particular, but we are continuously adapting Distance Learning delivery. Thank you for your feedback 

and also that of your children. Responses to the changes we have made so far are mainly positive and we 

do appreciate your help and support with all the progress registered so far.    
 

RAKA would like to try and help reduce the financial burden of keeping your child in the Distance 

Learning programme by offering a 20% discount on all third term tuition fees. At this difficult time, we 

fully realise that many of our loyal and supportive parent body are suffering financial uncertainty. This 

20% fees allowance will be applied to all school fees for Term 3, provided full payment is received by 

April 26
th

. As a further support, we will also be making arrangements to refund all non-academic third 

term fees such as transportation and canteen. Alternatively, you can choose to defer the discount and the 

refund of the non-academic fees so that they apply to your Term 1 2020 fees.  Please email 

accounts@rakacademy.org to inform them whether you wish the discount to apply to Term 3 or Term 1. 

 

If the fees payment, with the 26
th

 April deadline, creates problems for families, we are able to offer 

monthly instalment payments on the full fees amount. We respectfully ask that any instalment plan 

requests be referred to our Finance Office as quickly as possible: accounts@rakacademy.org 

 

To make payment, visits to the Finance Offices are currently not possible. However, payment, without 

charge, can be made by downloading RAK Bank’s SKIPLY app: https://skiply.ae/ or by bank transfer 
to: 
 
       Bank Name:          RAK BANK 

Branch:                  NAKHEEL 

Account no:          0002-116084-001 

SWIFT code:        NRAKAEAK 

IBAN:                   AE-87-040-0000-002-116084-001 

 

Kindly email a scanned or photographed copy of the bank deposit slip to the school when payment has 

been made to accounts@rakacademy.org 

mailto:ankur.garg@rakacademy.org
mailto:ankur.garg@rakacademy.org
https://skiply.ae/
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We fully appreciate that Distance Learning is a forced methodology with many challenges but we will 

continue to improve and adapt and do what is best for our students. We will also keep you fully 

informed of all changes through the Learning platform, email and SMSs. You can also reach us through 

hotline telephone numbers and email addresses, which are listed on pop-ups on the school website to 

support you and your children with any aspect of the Learning programme. However, we also encourage 

you to liaise directly with your child’s teacher, or his/her line manager, through the relevant Learning 

Platform. 

 

As always, thank you very much for continued support and we sincerely hope that you and your family 

and friends remain safe and well in these difficult times. 

Kind regards,  

 

Steven Geraghty 

Executive Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 

0202ابريل  6  

 و الرسوم الدراسية "التعّلم عن بعد"تحديثات عن 

 الطالب األعزاء ..أولياء أمور 
 لنا بالنسبة كليا    والجديد الراىن الوضع ظل في لطالبل باالستقرار شعورال تأمين إلى نسعى – الخيمة رأس أكاديمية في – نحن

 المعّلمون يعمل كما  واجتماعيا . أكاديميا   للطالب تفاعلية منصة توفير على بعد عن التعّلم مبادرة تطبيق خالل من نحرص حيث جميعا .
 كان  جديدة، تجربة أي خوض عند الحال ىو وكما الحرجة. األوقات ىذه في األكاديمي الطالب تطور على المحافظة على جاىدين

 ىذه تحسين على دائما   نعمل لكننا و  – عمرا   األصغر للطالب وخاصة   – بعد عن التعّلم بتطبيق البدء مع الصعوبات بعض ىناك
  والطالبات. الطالب ؤناأبنا و أنتم كممالحظات بفضل جربةالت

 بنسبة خصم بتقديم سنقوم بعد، عن التعّلم برنامج من ابنكم استفادة متابعة على المترتبة المالية االلتزامات تخفيف في منا رغبة   و
 إلى إضافة   ابريل. 06 أقصاه دعمو ب كامال    المستحق المبلغ ديدبتس االلتزام مقابل الثالث الدراسي للفصل الدراسية الرسوم على 02%

 الثالث الدراسي الفصل عن المستحقة التعليمية( )غير الخدمية الرسوم كافة  إلعادة الالزمة اإلجراءات اتخاذ على سنعمل .. سبق ما
 الرسوم استرداد )و الخصم اذى من االستفادة تأجيل يمكنكم .. بديل كخيار    و المدرسي. المقصف و المواصالت رسوم فيها بما

 المحاسبة لقسم إلكتروني بريد إرسال يرجى .0202 القادم الدراسي العام من األول الدراسي الفصل قسط على تطبيقو ليتم الخدمية(
@rakacademy.orgaccounts كم.خيار  لتأكيد 

 لدفعات الثالث الدراسي الفصل رسم تقسيط على العمل يمكننا – ابريل 06 – المحّدد بالموعد االلتزام على قدرتكم عدم حال في
 التالي: اإللكتروني البريد طريق عن سرعة بأقصى المحاسبة قسم مع التواصل يرجى المبلغ، بتقسيط رغبتكم عند شهرية.

@rakacademy.orgaccounts 

 رأس بنك تطبيق طريق عن بذلك القيام يمكنكم – الراىن الوضع نتيجة حاليا   المحاسبة قسم زيارة لتعّذر و – الدفع عملية إلتمام
 المدرسة: حساب إلى البنكي التحويل طريق عن أو ،إضافية رسوم أي بدون  Skiply"  ehttps://skiply.a" الخيمة

 الخيمة رأس بنك :البنك اسم
 النخيل :الفرع

 0002-116084-001 :الحساب رقم
code SWIFT: NRAKAEAK 

IBAN: AE-87-040-0000-002-116084-001 

 إلى اإللكتروني البريد عبر بإرسالها الدفع عملية إتمام عند اإليداع إيصال من إلكترونية بنسخة تزويدنا يرجى
@rakacademy.orgaccounts 
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 لمصلحة األفضل فيو بما اتحسينه على العمل في سنستمر ولكننا المختلفة التجربة ىذه في تواجهكم التي التحّديات تماما   نقّدر نحن
 عدم منكم نرجو .النصية الرسائل و اإللكتروني البريد ،المستخدمة التعّلم منصات عبر جديد ىو ما بكل بإعالمكم وسنقوم طالبنا،
 كما  اإللكتروني. المدرسة موقع على تفاصيلها المدرجة الساخنة الخطوط و اإللكتروني البريد عناوين طريق عن معنا التواصل في الترّدد

 المستخدمة. التعلم منصات عبر – المرحلة عن المسؤول وأ – مباشرة الفصول معلمي مع التواصل يمكنكم

 سالمة. و بأمن المحنة ىذه معا   نتجاوز أن نأمل و المستمر دعمكم على نشكركم .. دائما   الحال ىو كما و

 .. تحياتنا مع

 

 
 غيراّتي ستيفن

 التنفيذي المدير

 

 

 

 


