
 

 
 
 

 

IPK Distance Learning Update  
 

14th June 2020 

Dear Parents and Guardians, 
 
I hope that you and your families continue to remain safe and well. 
 
We have received many questions in the past two weeks about the school’s re-opening 
arrangements in September. We are in regular contact with the Ministry of Health and 
Ministry of Education for a decision, as are all schools in the country. Nevertheless, we are 
planning in advance for different scenarios, from all students returning to school, a partial 
return and/or a continuation of distance learning. To ensure a safe learning environment, we 
are reviewing health and hygiene protocols, daily class operations, teacher allocations, uses 
of technologies to support learning in blended modes, and distribution of resources. As soon 
as we know more we will let our RAK Academy community know.  
 
Special mention this week to our Grade 5 students who completed and published their 
‘Exhibition’ projects on the RAK Academy YouTube channel:  
https://www.youtube.com/rakacademy_raka?uid=lgkJVGEFaLzYeWnWtcgNCQ&fbclid=IwAR
3QmUdLN7BCSIh0IFi9k188HzRwAKI8nSN1NadNKyJNfKrMlZ9PgJCxqes&app=desktop 
As we near the end of year, if you would like to have a 3-way conference with your class 
teacher, please contact them directly. Each grade will have a specific day and your child’s class 
teacher will inform you of this.  Appointments are limited to 5-7 minutes, scheduled at a 
convenient time during the school day. End of Year report cards will be published 1st July. 
 
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  
 
 
 

https://www.youtube.com/rakacademy_raka?uid=lgkJVGEFaLzYeWnWtcgNCQ&fbclid=IwAR3QmUdLN7BCSIh0IFi9k188HzRwAKI8nSN1NadNKyJNfKrMlZ9PgJCxqes&app=desktop
https://www.youtube.com/rakacademy_raka?uid=lgkJVGEFaLzYeWnWtcgNCQ&fbclid=IwAR3QmUdLN7BCSIh0IFi9k188HzRwAKI8nSN1NadNKyJNfKrMlZ9PgJCxqes&app=desktop


 

 
 
 

 

    IPKلخاصة بقسم " االتعلم عن بعدآللية " ألسبوعيةالمستجدات ا

 
    2020 يونيو 14

   أولياء األمور الكرام،

 
 .بصحة جيدةتكم أنتم و عائالأن تكونوا  نتمنى

 
ول حلإلجابة على تساؤالتكم الكثيرة  ،التعليمإعالمكم بأننا على تواصل مستمر مع وزارة الصحة و وزارة التربية و نود 

أي قرارات بعد. و مع ذلك، فإنه الوقت المناسب إلطالعكم  لم يتم إصدار أنه كاديمي القادم. إالكيفية نظام التعلم للعام األ
ودة عودة جميع التالميذ إلى المدرسة، ع إماالخاصة بأبنائكم. في شهر سبتمبر على طرق التعلم المختلفة التي سنتبعها 

جزئية للتالميذ و / أو استمرار التعلم عن بعد. و هذا يتطلب بعض اإلجراءات االحترازية و مراجعة بروتوكوالت 
لمعلمين يين او الروتين اليومي لهم، عملية تع الصحة و النظافة  لتوفير بيئة آمنة، معرفة عدد التالميذ داخل الصفوف

لالزمة. ، و توزيع المصادر التعليمية احتاجهم، استخدام التكنولوجيا لدعم العملية التعليمية لطرق التعلم المختلفةالذين ن
 سنوافيكم بالمزيد من المعلومات الحقاُ، بمجرد إعالمنا بالقرارات.حيث 

 
تخرجهم "المعرض" على قناة  تالميذ الصف الخامس االبتدائي الذين قاموا بإكمال و نشر مشروعنشكر جميع نود أن كما 

 بأكاديمية رأس الخيمة:  ةاليوتيوب الخاص

https://www.youtube.com/rakacademy_raka?uid=lgkJVGEFaLzYeWnWtcgNCQ&fbclid=IwAR
3QmUdLN7BCSIh0IFi9k188HzRwAKI8nSN1NadNKyJNfKrMlZ9PgJCxqes&app=desktop 

ا نكنتم ترغبون في عقد اجتماع ثالثي مع معلم صف ابنكم / ابنتكم، فإن ، وفي حالالدراسي و مع اقترابنا من نهاية العام
نرجو التواصل مع معلم الصف مباشرة. حيث سيكون هناك يوم محدد لكل مرحلة صفية و سيقوم المعلم بإعالمكم 

كما نود إعالمكم بأنه سيتم توزيع  دقائق خالل اليوم الدراسي. 7 – 5بالموعد المحدد لكم. و ستكون مدة الموعد من 

 يوليو. 1تقارير نهاية العام يوم األربعاء الموافق 

 9:00يونيو، من الساعة  30نود إعالمكم بأنه سيعقد حفل تخرج تالميذ الصف الخامس االبتدائي، يوم الثالثاء الموافق  و

سنوافيكم بالمزيد من المعلومات و هذا الحفل. جوجل ميت " لحضور  صباحاً. حيث سيتم إرسال دعوة لكم على برنامج "
ب على قناة اليوتيوالخاص بحفلة التخرج الحقاُ. كما سيتمكن جميع أولياء األمور و التالميذ من مشاهدة البث المباشر 

 صة بأكاديمية رأس الخيمة.الخا

قات لتحميل المهام على منصات التعلم عن بعد، أفضل األو 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 المدرسيكما سيستمر أخذ الحضور 
 .أعلى

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

  

   تحياتي... 

    وين ريتشاردسون
  IPKمدير المدرسة قسم 
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