
  

 

Thursday 21st May 2020 

Dear Parents, 

Eid Mubarak, we hope you are all keeping safe and are well. 

We are writing to inform you that although Ramadan timetables will end today (Thursday 21st May) we are 

continuing with our commitment to support the well-being of our students, teachers and parents. 

We understand the need to find the correct balance between curriculum expectations, the need for flexibility 

and not overloading the work requirements of students and staff. We are also aware that many of our parents 

have work commitments during the day, so flexibility of learning times is vital. 

We have listened to the concerns of parents regarding the overwhelming workload before Ramadan so we 

hope the timings below will enable students, parents and staff to find a better balance and not have to spend 

unfeasibly long amounts of time in front of computer screens. 

Therefore, the revised timetables after Eid will be as follows: 

EYFS (Pre-K, KG1, KG2) 

10 am to 11 am – Choice board activities 

11 am to 2 pm – Online school day for Pre-K and KG 1 

PRIMARY (Grades 1 to 6) 

9 am to 10 am – Choice board activities 

10 am to 2 pm – Online school day for Kg 2 to Grade 5 

We also need to point out our commitment to providing a quality service to parents. The choice boards give 

additional activities for those students who require them and there may also be assignments/tasks set that 

students may need to complete outside the school hours listed above. 

We hope that these measures will help ease stress and workloads for everyone involved and will go some way 

to supporting the well-being of all stakeholders in RAK Academy. 

We thank you for your continued support. 

 

Mr W Hughes, 

Head of School 

 

 



  

 

 الكرام،السادة أولياء أمور الطلبة 

 عيد مبارك ، نتمنى أن تكونوا جميعا" بصحة جيدة .

 في مستمرون فإننا ، مايو 21 الخميس المبارك ستنتهي لشهر رمضان الزمنية الجداول أن من الرغم على بأنه نود إعالمكم

 .األمور وأولياء ، مدرسينا طالبنا  بدعم التزامنا

 العمل متطلبات إثقال وعدم المرونة إلى والحاجة ، المناهج توقعات بين الصحيح التوازن إيجاد إلى الحاجة نتفهم نحن

 أوقات مرونة فإن لذا ، اليوم خالل عمل التزامات لديهم من أولياء األمور العديد أن أيًضا ندرك نحن. والموظفين للطالب

  .حيوي أمر التعلم

 الطالب أدناه المواعيد تمكن أن نأمل لذلك شهرمايو ، قبل  العمل بعبء يتعلق فيما أولياء األمور مخاوف إلى استمعنا لقد

 .الكمبيوتر شاشات أمام طويلة فترات لقضاء يضطروا وأال أفضل توازن إيجاد من والموظفين األمور وأولياء

 :التالي النحو على العيد بعد المعدلة الزمنية الجداول ستكون ، لذلك

Pre-k – KG1 – KG2 

 لوحة األنشطة اإلختيارية – صباًحا 11 حتى صباًحا 10 من

  اإلنترنت  بدء اليوم الدراسي التعلم عن بعد عبر – بعد الظهر 2 حتى صباًحا 11

 الصف األول الى الصف السادس

 لوحة األنشطة اإلختيارية - صباًحا 10 حتى صباًحا 9 من

  عبر اإلنترنت عن بعد مالتعلبدء اليوم الدراسي  – بعد الظهر 2 حتى صباًحا 10

لوحة األنشطة اإلختيارية أنشطة إضافية   تقدم. ألولياء األمور الجودة عالية خدمة بتوفير التزامنا إلى ود أن نشير أيضا  ن

 .أعاله المذكورة المدرسة ساعات خارج إلكمالها الطالب يحتاج قد  مهام أيًضا هناك تكون وقد إليها يحتاجون الذين للطالب

 في  جميعال رفاهية دعم في تساهم وأن ، المعنيين لكل العمل وأعباء الضغط تخفيف في اإلجراءات هذه همتسا أن نتمتى

 .الخيمة رأس أكاديمية

 نشكر دعمكم المتواصل .

 مع تحياتي ،

 

 ويسلي هيوز 

 مدير المدرسة


