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IPK PYP Term 1 Information 2019-20 

4th September 2019  

Dear Parents and Guardians, 

Firstly, thank you for your support in getting Term 1 underway. The students have now settled into their 

classes and are already engaging with the units of inquiry and subject requirements. To further assist the 

school’s daily operations, we would appreciate everyone reading the following information.  

Reflecting on last year’s student assessment data, inspection reports, parent and teacher feedback, the 
school has a number of key priorities in the coming year with the aim to improving student attainment 
results and motivation, and demonstration of the IB learner profile attributes. They are: 
 

 All stakeholders are able to articulate their understanding and alignment to the RAK Academy 
guiding statements and IB mission 

 Improve the quality of learning and teaching of English and Arabic 

 Narrow the difference between grade level expectations and their actual attainment in reading 
and mathematics 

 Students report feeling safe in school, having a voice and leadership opportunities 

 Attendance is at least 94%, including pre-primary. 
 
Some of the improvements coming into place to support the success of these key priorities are the 
appointment of 3 Assistant Heads, 5 extra EAL Teachers, a new PYP Coordinator, new Operations 
Manager, upgrades to IT software, hardware and security, improvements to the air-conditioning system, 
a new fire alarm system, new furniture, and professional development training for teaching Mathematics, 
English, IB PYP and Special Educational Needs.  
 
Attendance 
Student school attendance is a UAE National Agenda priority, meaning it will be reported to the Ministry 
of Education (MOE) and promotion to the next grade level is not automatic. There are occasions when a 
child is absent through illness or for personal reasons. The absence of any student is to be confirmed by 
telephone or written message to Reception 07 236 3997. Frequent absences can seriously affect the 
academic progress of a student. The MOE only accepts genuine reasons for student absentees. 
      
Communication 
Good communication between the school and the home is essential. Students 
achieve more when the school and parents work together. Parents can help more 
if they know what the school is trying to achieve, and how they can help. Please 
make sure you check our PYP website regularly www.rakaonline.org – under IPK, 
as e-newsletters and event announcements are placed online. Additionally, our 
other main communication stream is Facebook@RAK.Academy.PYP. Class 
teachers are also using the ‘ClassDojo’ App for class communications, along with student communication 
diaries. Please make sure you are on your respective teacher’s ClassDoJo App. 
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Reading:  

Parents reading to their son / daughter is one of the most cherished moments of the 
day at any age. As a parent models how to read, children are noticing your pauses at 
commas and full stops, your voice inflection changes for questions and exclamations, 
and they are being exposed to new vocabulary. The benefits of you reading to your 
child are very important in any language. Reading to children exposes them to new 
authors, text types and genre. Children being able to read independently gives them 
access to all kinds of information and revision, provoking enjoyment and imagination, 

and building understanding, empathy and comprehension. We encourage you to read with your child 
daily. 
 
School Security / Child Protection 
RAKA implements policies and procedures in relation to anti-bullying, safe guarding including child 
protection, complaints, security, behaviour, discipline and health education. There are protocols for the 
care of students who are unwell and we will ensure that their physical and mental health, and emotional 
well-being are supported. The school provides a safe, hygienic and secure environment for students and 
staff. Safety checks are frequent and thorough. Supervision of students are in place. 
 
Additionally, we would appreciate your full support and cooperation when entering and exiting school. 
Throughout the day gates are open and closed at specific times.  

Gate 9 - PYP Main Entrance Gate 8 and Gate 15 (Bus entrance – not 

for parents) 

Start of the day 

 Main gate opens at 7:00am 

 Main gate closes at 9:30am 

Start of the day 

 Gates open at 7:00am 

 Gates close at 8:00am 

End of the day 

 Gates open at: 1:45pm 

End of the day 

 Gates open at: 2:00pm 

 
Parking 
Related to above there are a huge number of cars entering and exiting the school car 
park in a short timeframe. Many people have experienced cars double parking and 
consequently blocking other vehicles. In order to make the situation better, we would 
appreciate drivers adhering to the following guidelines: 

1. The yellow stripped zone is for dropping off and picking up only. 
2. The grey zone is for driving through only. 
3. KG1 to Grade 5, if dropping off only (national anthem starts 7:45am sharp), the driver should 

not get out of the car. The bags should be inside the car and children exit independently. 
4. If you are coming into school please park your car first in the marked parking bays, then come 

with your children into school. 
 

We look forward to a great term ahead as we focus on the key priorities together. 

Mr Wayne 

Head of School IPK 
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 IPK قسمل تعليمات الفصل الدراسي األول 

 أولياء األمور الكرام،
 

دعمكم المستمر لنا. حيث استقر التالميذ بشكل جيد و بدأت العملية التعليمية داخل الفصول بداية نود أن نشكركم على 
 للفصل الدراسي األول. للمساعدة في دعم الروتين اليومي للمدرسة، الرجاء قراءة هذه التعليمات.

جنة العام الماضي، تقارير للقد تم وضع أولويات رئيسية لألكاديمية هذا العام بناًء على نتائج تقييمات التالميذ في 
ظهار إ تائج تحصيل التالميذ و تحفيزهم، باإلضافة إلىلتحسين نو ذلك التفتيش، و اقتراحات أولياء األمور و المدرسين، 

 :ومن هذه األولوياتسمات مالمح المتعلم للبكالوريا الدولية. 

 .ية رأس الخيمة و رسالة البكالوريا الدوليةلبيانات التوجيهية ألكاديمالتعبير عن فهمهم لب حرية الرأي للجميع -1
 نجليزية.ليمية لمادتي اللغة العربية و اإلتحسين جودة العملية التع -2
 الفعلي في القراءة و الرياضيات. توقعات مستوى الصفوف و التحصيلتقليص الفجوة بين  -3
 . للتصويت عن طريق إعطائهم الفرص المدرسة باألمان فيإشعار التالميذ  -4
 ، و تشمل مرحلة رياض األطفال.%94تقل نسبة حضورهم إلى المدرسة عن ان ال  -5

، منسق جديد EALمعلمين لقسم  5و لدعم األولويات الرئيسية لألكاديمية فقد تم تعيين ثالث وظائف إدارية جديدة، 
ي مل للمعلمين ف، مدير جديد لقسم العمليات التشغيلية، نظام تكييف جديد، نظام إنذار جديد و ورشات عPYPلمنهاج 

 مادتي الرياضيات و اللغة االنجليزية، و كيفية التعامل مع أصحاب الهمم.

 

 الحضور والغياب:

سيتم إبالغ لذا  .بتحسين نسبة الحضور في المدارس 2021األجندة الوطنية لرؤية دولة اإلمارات لعام أولويات بناًء على 

وزارة التربية و التعليم في رأس الخيمة باجمالي الغياب بدون عذر خالل السنة، و عليه سيتحدد انتقال التلميذ إلى الصف 
اب في حال وجود ظروف تستدعي غياب التلميذ ألسبفالتالي في السنة التالية وفقاً لتعليمات وزارة التربية و التعليم. 

رجى إبالغ المدرسة إما عن طريق إعالم معلم الصف باستخدام بريده االلكتروني، أو مرضية أو ألسباب شخصية. ي

و ترك رسالة عند موظف االستقبال. حيث أن الغياب المتكرر يؤثر على تقدم  3997 236 07االتصال برقم المدرسة 

 ابنكم / ابنتكم األكاديمي.
 

 التواصل: 

األمر أمراً ضرورياً. حيث يؤثر بشكل إيجابي على يعتبر التواصل الجيد بين المدرسة و ولي 
إنجازات التالميذ. كما يمكن ألولياء األمور مساعدتنا أكثر في تحقيق ما نريد إذا كانوا على علم 

 بما نريد تحقيقه كأكاديمية، و كيف يمكنهم مساعدتنا.

و على الرسائل اإلخبارية  ،www.rakaonline.orgالرجاء اإلطالع على الموقع المدرسي 

اإللكترونية واألحداث على االنترنت. باإلضافة إلى ذلك،  صفحة الفيسبوك 

@RAK.Academy.PYP  و برنامج‘ClassDojo ’الرجاء  المستخدم من قبل معلم الصف

 المتابعة اليومي. ، باإلضافة لدفتر التسجيل مع معلم الصف 

 

  القراءة:

تعتبر قراءة أولياء األمور ألبنائهم من أجمل اللحظات التي يقضونها معاً. حيث يمثل ولي األمر 
الطريقة المثلى للقراءة في حال التزم بأدوات الترقيم، تغيير األصوات عند التعبير عن أسلوب 

 االستفهام و أسلوب التعجب، باالضافة إلى اكتشافهم لمفردات لغوية جديدة.
شكل عام لها فوائد عديدة، حيث يتعرف أبناؤكم على مؤلفين و نصوص أدبية جديدة، كما القراءة ب

تعد قراءة الطفل بشكل مستقل منفذ على جميع أنواع المعلومات و مراجعتها، و إثراء مهارات الفهم و الخيال. لذا 
 نشجعكم على القراءة اليومية مع أبنائكم.

 
 
 
 

http://www.rakaonline.org/
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 في المدرسة: و حماية الطفل األمن
 

كما تطبق أكاديمية رأس الخيمة سياسات و إجراءات متعلقة بالتمر، حماية الطفل / األمن و السالمة، الشكاوي، السلوك 
و االنضباط و التوعية الصحية. كما توجد بروتوكوالت لرعاية التالميذ لدعمهم و للتأكد من سالمتهم الجسدية، الذهنية و 

ة بيئة آمنة، صحية و سالمة للتالميذ و المعلمين. حيث توجد اختبارات خاصة بالسالمة العاطفية. و توفر المدرس
 المتكررة و الشاملة لإلشراف على التالميذ.

 
 نحن نقدر تعاونكم و دعمكم الكامل. 

 هناك مواعيد محددة لفتح و غلق بوابات المدرسة على مدار اليوم:

ال يسمح  –) للحافالت فقط 15 و البوابة رقم 8رقم البوابة  9بوابة رقم  –البوابة الرئيسية 

 ألولياء األمر(
 أوقات فتح البوابة عند بداية الدوام:

  صباحاً. 7عند الساعة  9تفتح البوابة رقم 

  صباحاً. 9:30عند الساعة  9تغلق البوابة رقم 

 أوقات فتح البوابة عند بداية الدوام:

  7عند الساعة  15و  8تفتح البوابات رقم 

 صباحاً.

  8:00عند الساعة 15و  8تغلق البوابات رقم 

 صباحاً.

 أوقات فتح البوابة عند نهاية الدوام:

  ظهراً. 1:45عند الساعة  9تفتح البوابة رقم 

 أوقات فتح البوابة عند نهاية الدوام:

 ظهراً. 2:00عند الساعة  15و  8تفتح البوابات رقم 

 

  
 

 مواقف السيارات:

السيارات في إطار زمني قصير عند المواقف. و لتسهيل مالحظة وجود حركة سير عدد كبير من تم 

  :PYPحركة السير، نرجو من الجميع االلتزام باإلرشادات التالية الخاصة بالبوابة الرئيسية لقسم ال 

 المنطقة المحددة باللون األصفر لنزول و ركوب التالميذ فقط. .1

 الرمادي لعبور السيارة فقط.المنطقة المحددة باللون  .2

صباحاً، يرجى عدم خروج السائق من سيارته. و وضع حقيبة  7:45في حال الوصول إلى المدرسة عند الساعة  .3

 التلميذ بجانبه لتسريع عملية نزوله.

 إذا أردتم مرافقة التلميذ داخل المدرسة, فيرجى ركن السيارة في المواقف المخصصة. .4

 

 شكراً لتعاونكم معنا

 ،ياتيتح

 وين ريتشاردسون

 IPK -مدير المرحلة اإلبتدائية 

 

 

 


