
 

 
 
 
 

 

IPK Distance Learning Update  
 

7th June 2020 

 
Dear Parents and Guardians, 
 
Thank you for the support of your child’s distance learning. We really appreciate your 
involvement. Do keep in touch with your son / daughters teachers, as some additional 
intervention and support sessions are available. Also, further software programs are being 
utilised in some grade levels, namely Nearpod, Kahoot and Mote. A special inter-schools 
competition is being arranged, expect more information from Mr Richard soon. Continuous 
school updates are on our website, ClassDojo and IPK Facebook:  

https://www.facebook.com/RAK.Academy.PYP/ 
 
As mentioned last week, the end of year report cards will be an accumulation of both in-
school and distance learning, for the whole year in all subjects. Staff will continue to monitor 
the amount of work for students, best times to upload work and flexibility with assignment 
deadlines. Please ensure your children have a balance of screen time and other activities, 
including physical exercise.PE is part of the DL programme to keep your child fit and healthy. 
 
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. Ensuring regular school 
attendance is one of the most powerful ways you can prepare your child for success - both in 
school and in life beyond.  
 
Supporting the wellbeing of children is an important part of what families and schools do 
every day. It is especially important to ensure that children’s wellbeing is looked after in times 
of uncertainty, such as during the current Coronavirus pandemic. Supporting your child’s 
wellbeing while they are learning at home will not only help them feel happier and less 
anxious, it will also help them to have positive interactions with the rest of the family and to 
learn more effectively. Our school counsellor, Ms Tamar is always available to support student 
wellbeing: tamar.abousamra@rakacademy.org 
 
Huge, huge thanks. 
Mr Wayne 
Head of School IPK  
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    IPKلخاصة بقسم " االتعلم عن بعدآللية " ألسبوعيةالمستجدات ا

    2020يونيو  7

   أولياء األمور الكرام،

 
 مع معلم صف رجو منكم عدم التردد في التواصلالتعلم عن بعد. ن مساهمتكم في دعم مبادرةنود أن نشكركم على حسن 

ابنكم / ابنتكم لمعرفة آخر التطورات بخصوص العملية التعليمية للتلميذ، حيث تم إنشاء حصص تقوية  و دعم إضافية. 
ة إلى باإلضافكما سيتم استخدام بعض البرامج اإلضافية في بعض المراحل الصفية كبرنامج نيربود، كاهوت و موت. 

 بتزويدكم بالمزيد من المعلومات -ريتشارد  -التربية الرياضية:  قوم منسقسيوجود مسابقة خاصة بين المدارس، حيث 
 .الفيس بوك صفحة و الكالس دوجوت على الموقع المدرسي، المعلوما هذه سيتم نشركما الحقاً. 

https://www.facebook.com/RAK.Academy.PYP/ 

 
على منصات التعلم عن بعد، أفضل األوقات لتحميل المهام  بمتابعة العمل الذي يقوم به التالميذ نمعلموال 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

كعمل بعض شاشات الكمبيوتر و بين األنشطة األخرى،  أمامالوقت الذي يقضيه التلميذ  وازنةو م متابعة كما نرجو 
 من ضمن آلية التعلم عن بعد للحفاظ على لياقة و صحة التلميذ. PEحيث تعتبر حصة  .التمارين الرياضية المنتظمة

 
أو  %94وهي  المطلوب تحقيق النسبةيجب  دراسي. لذايوم للتالميذ حتى آخر  كما سيستمر أخذ الحضور المدرسي

 سواء – للنجاح ابنكم/ابنتكم إعداد خاللها من ميمكنك التي الطرق أقوى أحد المدرسة في الحضورالمنتظمأعلى. حيث يعد
حدى األولويات، فهذا سيساعد أبنائكم في الحصول الذهاب إلى المدرسة إ فعندما نجعل خارج المدرسة.أو  المدرسة في

، اتخاذ قرارات سلوكية أفضل و الحصول على فرص أفضل للتخرج بنجاح مفيدة صحيةعلى نتائج أفضل، تطوير عاداته 
 من المرحلة المدرسية.

 
يعد دعم رفاهية التالميذ جزًء مهماً مما تقوم به األسر و المدارس كل يوم. و بشكل خاص خالل الظروف الحرجة، و في 

 هذه الفترة و أثناءفإن دعم رفاهية التلميذ  ما ترتب عليه من آثار،و  –النتشار وباء الكورونا  –ضوء الوضع الراهن 
ى التفاعل عل، بل سيساعده أيضاً و الشعور بالسعادة التقليل من توترهالتعلم عن بعد لن يساعده فقط على  خاصة أثناء

باإلخصائية االجتماعية  كما نود تذكيركم . بشكل إيجابي مع بقية أفراد األسرة  و التعلم بشكل أفضل و أكثر فاعلية
 أبوسمرا تمار:- السيدة و هي لمدرستنا،

tamar.abousamra@rakacademy.org -  
   

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

  ... تحياتي
   وين ريتشاردسون
 IPKمدير المدرسة قسم 
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