
 

 
IPK Weekly Distance Learning Update 2 

13th Sept 2020 

Dear Parents and Guardians, 
We hope that this update finds you all well as we begin our second week of distance 
learning (DL). Google Classroom is the online learning platform for this year, across all 
RAKA schools. Accompanying this initiative will be the introduction Chromebooks (laptops) 
for G2 to 9 students – further details forthcoming. The lower school online classes are 
being delivered via Google Virtual Classrooms. For teacher communications we are using 
ClassDojo and email. 
 

One of the reasons we chose Google Classrooms as the online learning platform is its ease 
of use for students. One of our learning priorities this year is to increase student 
independence in being able to self-manage their learning, known as the IB Approaches to 
Learning (ATLs). We understand the demands of DL places upon parents’ time. Our aim is 
to upskill the students’ technology skills so they can manage their learning online more 
automatously. With a blend of live-sessions (explanations and questioning) and 
asynchronous activities set-up on the Google Classroom platform, we will be placing where 
possible the responsibility on students to complete the work independently. 
 

In regard to our COVID situation, we have had all staff retested in the past week, and we will again 
require all staff to be retested again prior to re-opening, which is anticipated Sunday 20th 
September. We will continue to work with the Ministry of Health, Ministry of Education and RAK 
Hospital for the best possible safety measures. The IPK campus has been quarantined and 
disinfected in all rooms. Upon re-opening, students and staff will operate in smaller independent 
teams (bubbles), minimising cross-over between groups. All staff will be re-tested on a two-week 
cycle. 
 

On the learning front, timetables are being adjusted this coming week to better suit the live-
sessions and independent learning. From Pre-K to Grade 5 we are making Inquiries into ‘Who We 
Are’. Central Ideas as follows: 

 PreK - We use our senses to understand the world. 
 KG1 - Friends care for and help each other. 
 KG2 - Friendships need care to develop. 
 Grade 1 - Celebrations bring families together. 
 Grade 2 - Differences in values can contribute to human relationships. 
 Grade 3 - Our body is affected by our lifestyle choices. 
 Grade 4 - Personal choices affect our community. 
 Grade 5 - Health promotes and supports our well-being. 

 

We really appreciate your support and involvement with distance learning implementation. We 
thank you for your continued patience and understanding during this most challenging 
time. Should you have any questions please do not hesitate to contact your child’s class teacher 
via email or ClassDojo. If needed, our hotlines are available to take your message 050 6800821 & 
050 7100825. 
 

Huge, huge thanks. 
Mr Wayne 
Head of School IPK 



 

 
 

     IPKلخاصة بقسم " االتعلم عن بعدآللية " عيةألسبوالمستجدات ا

  
     2020 سبتمبر 13

 أولياء األمور الكرام،
 

جوجل كالس روم لهذا حيث سنقوم باستخدام منصة  .آللية التعلم عن بعد ثانيسنبدأ باألسبوع ال. أن تكونوا بصحة جيدة نتمنى
بأجهزة  ،تدائي و حتى الصف الثالث االعداديالتالميذ من الصف الثاني االبالعام، لجميع المراحل الصفية. كما سنقوم بتزويد 

بالنسبة للعملية التعليمية لتالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا  أما .بالمزيد من المعلومات الحقا   سنوافيكموكروم بوكس )البتوب(، 
اصل مع معلم الصف عبر استخدام برنامج سيكون هناك فصول افتراضية على منصة جوجل كالس روم. كما يمكنكم التو

 .به البريد االلكتروني وأكالس دوجو 
 

 تتمثل إحدى و .إحدى أسباب اختيار منصة جوجل كالس روم في آلية التعلم عن بعد، هي سهولة استخدامها من قبل التالميذ
عتمدين على م ين مستقلين وكي يصبحوا متعلمفي محاولتهم  دعم التالميذ زيادة لية التعليمية لدينا لهذا العام فيأولويات العم
تحمله لذي يباسم منهج البكالوريا الدولية. و إننا على دراية بمتطلبات آلية التعلم عن بعد و العبء ا الذي يعرفأنفسهم. و 

ن مالذاتية للعملية التعليمية، دارة اإلأولياء األمور. و لكن هدفنا هو تطوير المهارات التكنولوجية للتالميذ حتى يتمكنوا من 
طلب ت، التي تخالل الدمج بين حصص البث المباشر و األنشطة غير المتزامنة التي يتم وضعها على منصة جوجل كالس روم

 نفسه.بحلها بمن التلميذ القيام 
 

مرة  ختباراالإعادة بعمل اختبار كوفيد، كما سنطلب منهم  IPKكوفيد، فقد قام جميع موظفي قسم بالنسبة للمستجدات المتعلقة ب

. كما سيقوم جميع الموظفين بعمل االختبار كل أسبوعين سبتمبر.و 20، يوم األحد الموافق أخرى قبل إعادة فتح المدرسة

سنواصل العمل مع وزارة الصحة، وزارة التربية و التعليم و مستشفى رأس الخيمة للحصول على أفضل تدابير األمن و 
)  ق العمل في فرق أكثر استقاللية بين التالميذ و المعلمينسنطب  عند عودتنا السالمة. و قد تم إغالق و تعقيم المبنى بالكامل. و 

 نظام المجموعات الصغيرة(. 

 
أما بالنسبة للعملية التعليمية، فقد تم تعديل الجداول الزمنية لهذا األسبوع، لكي تتناسب بشكل أفضل مع حصص البث المباشر و 

تمحور ت لخامس االبتدائي، حيثالتعلم المستقل. كما سيتم تداول وحدة البحث بعنوان " من نحن" من الحضانة و حتى الصف ا
 التالي:األفكار المركزية على النحو 

 .الحضانة: نستخدم حواسنا لفهم العالم
 يهتم و يساعد األصدقاء بعضهم البعض.الروضة األولى: 

 الروضة الثانية: تحتاج الصداقة إلى عناية و اهتمام لكي تتطور. 
 الصف األول االبتدائي: االحتفاالت تجمع العائالت معاً.

 تسهم في العالقات اإلنسانية.الصف الثاني االبتدائي: االختالفات في القيم قد 
 ختيار أسلوب حياتنا على جسمنا.الصف الثالث االبتدائي: يؤثر ا

 الصف الرابع االبتدائي: تؤثر الخيارات الشخصية على مجتمعنا.
 الصف الخامس االبتدائي: الصحة تعزز و تدعم الصحة النفسية.

 
، لطالما كان تعاونكم محط تقدير و امتنان من قبلنا و خاصة في هذه لتعلم عن بعدآلية ا مساهمتكم في دعم  م علىنود أن نشكرك

األوقات الصعبة. نرجو منكم عدم التردد في التواصل مع معلم الصف لإلجابة على استفساراتكم عبر البريد االلكتروني 
، باإلضافة إلى األرقام 707236399و إذا لزم األمر، يمكنكم التواصل معنا على الرقم: الخاص به أو برنامج كالس دوحو. 

 لتلقي رسائلكم.  0507100825و  0506800821التالية: 
 

  تحياتي...   
     وين ريتشاردسون
   IPKمدير المدرسة قسم 


