
 

                                                 

 

17th October 2020 

Subject: Rolling out Chromebook – Grade 2 to 8  

 

Dear Parents 

 

Let me introduce myself. My name is Gideon Williams – I recently joined RAK Academy as School Improvement Partner 

(Digital Transformation). I have joined RAK Academy from the British International School in the Netherlands where I 

was Director of eLearning. In this very exciting role, I am responsible for helping parents, staff and students use digital 

technology to support and enhance teaching and learning in all our schools. I have been a teacher for 30 years. I knew 

I wanted to be a teacher from the age of 11 when I was taught Science by an inspirational teacher and I wanted to be 

just like him. And now, I am very excited to inform you that we will be rolling out the Chromebooks to Grade 2-8 

students in all our schools in the first week after we return from mid-term.  

Students who are currently studying in school will receive their device in a series of socially distanced events during 

the school day. For students who are currently full-time distance leaners, parents will be asked to collect the device in 

a safe and manageable way. Please see the appendices at the end of the letter for more details. 

At RAKA we believe in the potential for transformative learning experiences through innovative uses of technology.  

Nothing replaces a teacher in a classroom but placing technology in the hands of a teacher and students can provide 

opportunities to enhance teaching and learning in ways that never existed before.  Everyday across the Academy, we 

see our students use technology to help them learn and apply new knowledge. A personal device enables students to 

make more informed decisions about their learning. It also gives them ways of demonstrating their understanding 

through collaboration, sharing, peer evaluation and the creation of imaginative and innovative artefacts. With the 

expertise of a teacher, this can happen at any age! 

For a student to have their own personalised learning device to be used in school and at home may seem a little 

concerning at first. Some parents may be worried that students will spend all lesson time staring at screens all day 

with no teacher engagement or controls. This will not be the case at RAKA. Our teachers will be using technology 

where we know it makes a difference in teaching and learning and develops students’ personal learning and higher 

order thinking skills. We will be providing students with the same filtering and security on the Chromebooks for home 

that we use in school. 

While students may feel more comfortable with technology, but they still need support, guidance, and instruction. We 

will be helping students become more confident and skilled users through a number of different events in and out of 

lessons including mini-projects, tutor time activities, interactive challenges and the chance to earn real and digital 

badges. Information about this will appear on special Google Classroom courses that students will be invited to after 

the rollout. 

 

 

 

 

 



 

                                                 

 

To our parents, we recognise the key role that you will play in helping us get the best from the device. Therefore we 

are setting up a dedicated Digital Learning page on our iSAMS Parent Portal. Please use your email and password to 

access this and check. Here you will be able to access a range of information about the scheme, ask questions and get 

answers. In the near future, we also hope to use this site to host webinars and presentations from RAKA staff talking 

about how they are using digital technology to enhance your child’s learning. We would love to hear back from you 

about how things are going so we will also put out some regular surveys and encourage you to share your and your 

child’s experiences. 

If you have questions about the launch or accessing any of the resources on the iSAMS Parent Portal then you can 

send them to me via this email address - Ed.Tech@rakacademy.org . In this role I am responsible  

May I thank you all for your patience, support and enthusiasm for this initiative.  

 

Gideon Williams 

Technology Partner (Digital Transformation) 
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Appendix 1 – Parent Agreement Form 

We will be asking parents and children to read, sign and return an Agreement form. This sets out guidelines for the 

care and use of the Chromebook. Students will complete their Responsible Use Agreement in an online form in their 

Google Classroom. The Parent Agreement form is on our iSAMS Parent Portal and must be completed within 3 days 

of students receiving the Chromebook. 

Below are the steps to get to the Parent Portal 

1. This is best done with a larger screen eg on a laptop or PC or tablet. 

2. Go to the Parent Portal by typing – https://parents.rakacademy.net/  

3. Enter the email address that you asked to be used for the Parent Portal 

4. Enter your password 

5. If this does not work or you do not have an account set up them please email 

datamanagement@rakacademy.org explaining the problem 

6. When you get to the Parent Portal, click on the Digital Learning item in the main menu 

7. You will see a drop-down box with links to lots of information about the Chromebook 

8. Please take the time to read the Chromebook Use and Care guidelines, Frequently Asked Questions and the 

Student Responsible User Agreement 

9. When you are ready, click on the Parental Agreement Form link 

10. Please add in your details and your child’s details 

11. Press the Submit button to show you agree to the guidelines for the Chromebook. 

12. You will receive an email confirmation once you have submitted 

 

 

Appendix 2 - Dates that Students attending lessons will receive their Chromebook 

BSH: Wednesday 21st October and Thursday 22nd October 

BSK: Wednesday 21st October and Thursday 22nd October  

BSR: Tuesday 20th October  

IPK:  Monday 19th October and Tuesday 20th October  

ISK:  As ISK is closed for 2 weeks, all ISK students will receive theirs via Distance Learning 
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Appendix 3 - Distance Learning Students – Collection of Google Chromebooks 

If your child is currently attending a RAK Academy school via distance learning, then we have made separate 

arrangements for them to collect their Google Chromebook. 

 

For Parents of BSH students 

- Parents can attend the school between 2.45pm - 4.30pm on Wednesday 21st October 

- Parents can attend the school between 2.45pm - 4.30pm on Thursday 22nd October 

Parents will collect the device from the canteen area by the main reception. To observe social distancing, we would 

ask that only one parent enters the school and observe the 1.5m spacing using the markings on the floor 

Parents must bring proof of ID and a copy of the email sent to them with details of their child’s username, email and 

School ID. Once this has been verified by a member of our IT Support team, they will receive their child’s Chromebook. 

Instructions to get on to the Chromebook can be found on the schools Digital Learning Google Classroom. Students 

will be sent a link to this at the start of the week. 

 

For Parents of BSR students 

- Parents should attend the school between 2.45pm - 4.30pm on Tuesday 20th October. 

Parents will collect the device from the canteen area by the main reception. To observe social distancing, we would 

ask that only one parent enters the school and observe the 1.5m spacing using the markings on the floor 

Parents must bring proof of ID and a copy of the email sent to them with details of their child’s username, email and 

School ID. Once this has been verified by a member of our IT Support team, they will receive their child’s Chromebook. 

Instructions to get on to the Chromebook can be found on the schools Digital Learning Google Classroom. Students 

will be sent a link to this at the start of the week. 

 

For Parents of ISK, BSK and IPK students 

Parents will collect the device from the pedestrian crossing opposite the main entrance gates to ISK which is Gate 1 

on 19B Street. We will operate a drive-through system. Parents stay in their cars. Our onsite security team will be on 

hand to help direct cars and keep the traffic flowing. Parents must bring proof of ID and a copy of the email sent to 

them with details of their child’s username, email and School ID. Once this has been verified by a member of our IT 

Support team, they will receive their child’s Chromebook. To observe social distancing, parents must not get out of 

their car. Once parents have received the Chromebook they can leave through the normal exit.  

- Parents of ISK students should attend the school between 9.00am - 3.00pm on Tuesday 20th October 

- Parents of IPK students should attend the school between 9.00am - 3.00pm on Wednesday 21st October 

- Parents of BSK students should attend the school between 9.00am - 3.00pm on Thursday 22nd October 

Instructions to get on to the Chromebook can be found on the schools Digital Learning Google Classroom. Students 

will be sent a link to this at the start of the week. 

 

 

 

 



 

                                                 

 

Appendix 4 - Sanitising the Device 

The Chromebooks and keyboard were handled during the set up on Friday 16th and Saturday 17th October. They have 

remained in the plastic bag and not been touched since. We have sanitised the inside of the bag but not inside the 

Chromebook or the keyboard. 

Students receiving the Chromebook in school will be asked to disinfect their hands, keyboard, and case before logging 

on. 

Parents receiving the Chromebook outside of school will do so in its cardboard case. Parents are advised to sanitise 

the Chromebook and keyboard once they get home 

 

Appendix 5- Chromebook dimensions 

The Chromebook comes in a cardboard box which we will be keeping as it is quite heavy and large. 

Students need to have some space in their rucksack for the Chromebook.  

Parents may want to purchase a slip case or laptop bag that their child can bring to school on the day. The 

Chromebook dimensions are 29cm by 20cm by 2cm. 

 

Appendix 6 – Getting Help 

If you do have any questions about any part of the rollout or initiative, please get in contact with the IT Support team 

by email to Ed.Tech@rakacademy.org 
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 2020أكتوبر    15

 

 أولياء األمور األعزاء، 

 

، اسمي جدعون ويليامز  (.   -اسمحوا لي أن أقدم نفسي ي )الرقمي
ونن ن وتطوير التعلم اإللكتر  انضممت مؤخًرا إل أكاديمية رأس الخيمة كمدير لتحسي 

ي هولندا، وهذا الدور مؤث 
يطانية الدولية فن ي المدرسة التر

ي فن
ونن ر للغاية، آلنه يتيح لي  قبل انضمامي إل أكاديمية رأس الخيمة كنت اعمل كمدير للتعليم اإللكتر

ن والطالب عىل استخدام التكنولوجيا الرقمية لدعم وتعزيز التدريس والتعلم   عاًما.   30. لقد كنت مدرًسا لمدة  الفرصة لمساعدة أولياء األمور والموظفي 

 ما.  11مدرًسا وانا بعمر ان أصبححلم  كنت أ
ً
ي يوما

 عاًما، عندما كنت أتعلم العلوم من قبل مدرس ملهم ولذلك أردت أن أكون مثله تماًما فن

ا إلبالغكم أننا سنطرح أجهزة  
ً
ي  لجميع الطالب من الصف    Chromebookواآلن أنا متحمس جد

ي  الصف  إلالثانن
جميع مدارسنا وذلك خالل   الثامن فن

 منتصف الفصل الدراسي األول.   ة األسبوع األول بعد العودة من عطل

ي المدرسة  يتم تسليموف  س 
ن منة متب أبطريقة  اآلجهزة الطالب فن ازية خاللواالجراءات  التباعد االجتماعي عي  . اما بالنسبة للطالب    االحتر اليوم الدراسي

ن اإلجراءات  عن  الذين يتبعون نظام التعلم  بعد بشكل كامل حالًيا سُيطلب من أولياء األمور استالم الجهاز الخاص بأبنائهم من الحرم المدرسي متبعي 

ي نهاية الخطاب لمزيد من التفاصيل.  الوقائية. 
 يرجر االطالع عىل المالحق فن

 

ي أكاديمية رأ 
ة التعليمية س الخيمة، نؤمن  فن ء يحل محل المعلم بإمكانية تغت  الختر ي

  داخل الفصل ولكنمن خالل االستخدامات المبتكرة للتكنولوجيا. ال س 

ن ايدي المعلم والطالب يمكن أن يوفر فرًصا لتعزيز التدريس والتعلم بطرق لم تكن موجودة من قبل. كل يوم   ي األكادييمر  وضع التكنولوجيا بي 
مية، نرى  فن

ن الجهاز الشخصي ال كتسابأ و  لمساعدتهم عىل التعلم  طالبنا يستخدمون التكنولوجيا 
ّ
ة    الطالب Chromebookمعرفة. يمك من اتخاذ قرارات مستنت 

ا إلثبات فهمهم من خالل التعاون 
ً
ة المعلم،  ضافة إلوكل هذا باإل  اإلبداعية المبتكرة فكار اال  والمشاركة وإنشاءبشأن تعلمهم. كما أنه يمنحهم طرق ختر

 لجميع الفصول الدراسية. 

ي البداية 
ا للقلق فن ً ي المدرسة  التعلم الخاص جهاز    للطالب  أن يكون األمور وهو لبعض اولياء  قد يبدو األمر مثت 

ل و به والمستخدم فن ن وقت   سيقصن والمتن

ي بالتحديق كله    ةسا الدر 
ي أكاديمية رأس  داعي للقلق، لن توجيهاته. ال دون مشاركة المعلم أو ب الشاشات طوال اليوم  والنظر فن

الخيمة،  يكون هذا هو الحال فن

ي التدريس وتطور التعلم للطالب ومهارات  ضمنالتكنولوجيا حيث ن النعلمسيستخدم  
ا فن
ً
. أنها تحدث فرق ي استخدام   سنوفر للطالب  التفكت 

   ز اجهاألمان فن

Chromebook  ي
ل    فن ن ي المدرسة. ست يكما المتن

 خدمها فن

 

سنساعد الطالب عىل أن  لذلك وال يزالون بحاجة إل الدعم والتوجيه والتعلم. ولكن يشعرون براحة أفضل مع التكنولوجيا،  الجيل قد هذا  طالب نعلم ان

ة وأنشطة  ي ذلك المشاري    ع الصغت 
ن أكتر مهارة من خالل العديد من األحداث المختلفة داخل وخارج التعلم، بما فن التدريس  خالل وقت يصبحوا مستخدمي 

ي دورات نقدمرقمية. سال   مهاراتالكسب لوالتحديات التفاعلية وفرصة 
ي  Google Classroom من خالل  خاصة معلومات حول هذا فن

سيتم دعوة   التر

نامج.   الطالب إليها بعد طرح التر

 

 



 

                                                 

 

ي الحصول عىل
ي مساعدتنا فن

من استخدام الجهاز. لذلك، نقوم بإعداد    خدمة  أفضل بالنسبة ألولياء االمور، نحن ندرك الدور الرئيسي الذي ستلعبه فن

ي وكلمة المرور للوصول إلالخاصة بنا. يرجر ا iSAMSصفحة تعليم رقمي مخصصة عىل بوابة اولياء األمور 
ونن يد اإللكتر سنطلب    البوابة.   ستخدام التر

ستتمكن من الوصول إل مجموعة  و من خالل هذا    ، iSAMSبوابة اولياء االمور المرفقة فن (  1نموذج اتفاقية اولياء األمور )انظر الملحق   اوال إكمالمنك 

 عىل إجابات. ايضا طرح األسئلة والحصول يمكن  من المعلومات حول النظام و 

 

ي أكاديمية رأس الخيمة ي 
نت وعروض تقديمية من موظفن ي استخدام هذا الموقع الستضافة ندوات عتر اإلنتر

ا فن
ً
ي المستقبل القريب، نأمل أيض

  تحدثون فن

ا بإجراء بعض كيفية استخدامهم للتكنولوجيا الرقمية لتعزيز تعلم طفلك. نود أن نسمع منك حول كيف  فيها عن
ً
ية ست  األمور، لذلك سنقوم أيض

اتك وتجارب طفلك.   بيناتاالست  المنتظمة ونشجعك عىل مشاركة ختر

 

كم ودعمكم وحماسكم لهذه المبادرة.   أود أن أشكركم جميًعا عىل صتر

 

 جدعون ويليامز 

يك التكنولوجيا )الت  (   طوير ش   الرقمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 

 

 

 نموذج اتفاقية الوالدين   -   1الملحق  

 .  وإعادتها اولياء األمور   وتوقيع قراءة االتفاقية  طالبوال  ولياء األمور اسنطلب من 

ي  طريقة  و  Chromebookإرشادات للعناية بجهاز ه هذ
نت فن ي نموذج عتر اإلنتر

استخدامه. سيقوم الطالب بإكمال اتفاقية االستخدام الخاصة بهم فن

Google Classroom  .ونية بوابة العىل   ةموجود ولياء األمور نموذج اتفاقية اوبالنسبة ل ي  ويجب إكماله    iSAMSااللكتر
أيام من استالم الطالب    3  خالل فن

 . Chromebookلجهاز  

 ولياء األمور خطوات الوصول إل بوابة افيما يىلي 

. لمفضل . من ا1  القيام بذلك باستخدام كمبيوتر محمول أو كمبيوتر شخصي أو جهاز لوجي

ي قم بزيارة الموقع  . 2
ونن  /  https://parents.rakacademy.net  - اإللكتر

يد اإللكتر 3 ي  . أدخل عنوان التر
 الخاص بك  ونن

 . أدخل كلمة المرور الخاصة بك4

ي إل   بإعداده، تذلك أو لم يكن لديك حساب قم  نجح. إذا لم ي5
ونن  وتوضيح  datamanagement@rakacademy.orgيرجر إرسال بريد إلكتر

 المشكلة 

ونية    . عندما تصل إل6 ي القائمة الرئيسية  Digital Learningفوق انقر   ،Parent Portalبوابة أولياء األمور اإللكتر
 فن

 Chromebookالكثت  من المعلومات حول  مع   روابطادخل ال قائمة االختيارات ستجد .  7

ي لقراءة إرشادات استخدام 8
 عن الطالب ؤلةاألسئلة الشائعة واتفاقية المستخدم المسمعرفة و   بعناية، Chromebook. ُيرجر تخصيص الوقت الكافن

 األمور. ولياء  انقر عىل رابط نموذج اتفاقية ا جاهًزا،. عندما تكون 9

 الطالب. . يرجر إضافة التفاصيل الخاصة بك وبيانات  10

 . Chromebookزر إرسال لتظهر موافقتك عىل اإلرشادات الخاصة بجهاز  . اضغط عىل11

ي بمجرد تقديمك12
ونن يد اإللكتر ا بالتر

ً
 . . سوف تتلفر تأكيد

 

ن نظام التعلم داخل الحرم المدرسي  ب   ة الخاص   Chromebookجهاز  مواعيد استالم    -   2الملحق    الطالب المتبعي 

ي الحمر  
يطانية فن  أكتوبر   22أكتوبر والخميس   21: األربعاء  ( BSH)  ا المدرسة التر

ي  
يطانية فن  أكتوبر   22أكتوبر والخميس   21األربعاء    (: BSKزام ) خالمدرسة التر

يطانية   ي المدرسة التر
 أكتوبر   20: الثالثاء  ( BSRالرمس )  فن

ي 
ن IPKزام خالمدرسة الدولية فن  أكتوبر   20أكتوبر والثالثاء    19: االثني 

ي 
،لمدة  ةمغلق ISKنظًرا ألن   :ISKزام خالمدرسة الثانوية الدولية فن ن  3كما موضح فن الملحق   الجهاز سيتسلم أولياء األمور  أسبوعي 
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  (  ChromebooksGoogleمجموعة )   – طالب التعلم عن بعد    -   3ملحق  

تيبات الالزمة لتسليمهم أجهزة ) ن أبنائكم إذا كا  ( Google Chromebooksيتعلمون حالًيا عن بعد بأكاديمية رأس الخيمة، فقد أجرينا التر

 ( BSH)  ألولياء أمور طالب 

ن الساعة   األمر ولتي يمكن   -  اكتوبر   22ويوم الخميس   أكتوبر   21مساء يوم األربعاء  30: 4و   45: 2الحضور إل المدرسة بي 

ن السيتسلم ولي األمر الجهاز من منطقة  . لمرا موظف بواسطةكانتي  ، نطلب من أولياء األمور فقط دخول   عاةمكتب االستقبال الرئيسي التباعد االجتماعي

ي تبلغ 
شدا بالعالمات األرضية.  1.5المدرسة ومراعاة مسافة التباعد االجتماعي التر  متر مستر

ي يجب عىل أول
ونن يد اإللكتر ي المرسل إليهم مع تفاصيل اسم المستخدم الخاص بأبنائهم والتر

ونن يد اإللكتر .  ياء األمور إحضار إثبات الهوية ونسخة من التر

الخاص بأبنائكم. يمكن   ( Chromebook)  بمجرد التحقق من ذلك بواسطة أحد أعضاء فريق دعم تكنولوجيا المعلومات لدينا، سنقوم بتسليمكم جهاز 

ي بداية األسبوع (.  Google classroom)  من خالل التعليم الرقمي  ( Chromebook) لعثور عىل تعليمات الحصول عىل ا
 .سيتم إرسال رابط إل الطالب فن

 (  BSR)  ألولياء أمور طالب 

ن الساعة   -  .أكتوبر  20مساء يوم الثالثاء    30: 4و  45: 2يجب عىل أولياء األمور الحضور إل المدرسة بي 

ن  السيتسلم ولي األمر الجهاز من منطقة   . لمراموظف    بواسطةكانتي  ، نطلب من أولياء األمور فقط دخول    عاةمكتب االستقبال الرئيسي التباعد االجتماعي

ي تبلغ 
شدا بالعالمات األرضية 1.5المدرسة ومراعاة مسافة التباعد االجتماعي التر  متر مستر

ي المرسل إليهم مع تفاصيل اسم المستخدم الخاص بأبنائهم وا
ونن يد اإللكتر ي  يجب عىل أولياء األمور إحضار إثبات الهوية ونسخة من التر

ونن يد اإللكتر بمجرد    لتر

الخاص بأبنائهم. يمكن العثور عىل  (  Chromebook) التحقق من ذلك بواسطة أحد أعضاء فريق دعم تكنولوجيا المعلومات لدينا، سنقوم بتسليمهم جهاز  

ي بداية األسبوع. (. سيتم إرسال رابط إل الطال Google Classroom( من خالل التعليم الرقمي ) Chromebookتعليمات الوصول إل ) 
 ب فن

 (. IPK, BSK, ISKألولياء أمور طالب ) 

ي شارع )  1( وهي البوابة  ISK)  المشاة المقابل لبوابات الدخول الرئيسية إل مر الجهاز من م  سيتسلم أولياء األمور 
ي السيارة  B 19فن

( سنقوم بتسليم األجهزة فن

 (. Drive-throughعىل طريقة ) 

ي توجيه السيارات والحفاظ عىل حركة المرور. يجب عىل أولياء األمور إحضار إثبات الهوية  
ا للمساعدة فن

ً
ونسخة من  سيكون فريق األمن لدينا متواجد

ي . بمجرد التحقق من ذلك بواسطة أحد  
ونن يد اإللكتر ي المرسل إليهم مع تفاصيل اسم المستخدم الخاص بأبنائهم والتر

ونن يد اإللكتر أعضاء فريق دعم  التر

، يجب عىل أولياء األمور عدم الخروج من   اعاة( الخاص بأبنائهم. لمر Chromebookتكنولوجيا المعلومات لدينا، سيتسلمون جهاز )  التباعد االجتماعي

 (. Chromebookمغادرة المكان فور استالم جهاز ) و  سياراتهم

ن   ( ISK)  يجب عىل أولياء أمور طالب -  أكتوبر   20مساًء يوم الثالثاء  00: 3صباًحا و   00: 9الساعة الحضور إل المدرسة بي 

ن الساعة  ( IPK)  يجب عىل أولياء أمور طالب -  أكتوبر   21مساًء يوم األربعاء  00: 3صباًحا و   00: 9الحضور إل المدرسة بي 

ن الساعة  ( BSK)  يجب عىل أولياء أمور طالب -  أكتوبر   22خميس  مساًء يوم ال 00: 3صباًحا و   00: 9الحضور إل المدرسة بي 

ي بداية  (. Google Classroom)  التعليم الرقمي  من خالل  ( Chromebook)  يمكن العثور عىل تعليمات الوصول إل
سيتم إرسال رابط إل الطالب فن

 .األسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 

 

 تعقيم الجهاز   -   4ملحق  

أكتوبر. ظلت األجهزة داخل األكياس البالستيكية ولم    17والسبت   16الجمعة ( ولوحة المفاتيح أثناء اإلعداد يومي  Chromebook)  تم التعامل مع أجهزة

. لقد عقمنا الجزء الداخىلي من الحقيبة ولكننا لم نعقم جهاز 
ن  .أو لوحة المفاتيح(  Chromebook)  يتم لمسها منذ ذلك الحي 

ي المدرسة تطهت  أيديهم ولوحة الم(  Chromebook)  سُيطلب من الطالب الذين يتلقون
ي استخدام الجهاز فن

 .فاتيح والحافظة قبل البدء فن

  ولوحة( chromebook. ُينصح كذلك بتعقيم جهاز) الخارجيةخارج المدرسة تعقيم العلبة ( Chromebook)  عىل أولياء األمور الذين يتسلمون جهاز

ل.  ن  المفاتيح بمجرد وصولهم إل المتن

 

 Chromebookجهاز    مقاس   - 5الملحق  

ي جهاز 
ي صندوق من الورق المقوى سنحتفظ به ألنه ثقيل وكبت   Chromebookيأنر

ي حقيبة   صيص بعضختيحتاج الطالب إل   ، لذلكفن
المساحة فن

اء حقيبة لاآلباء     حتاجقد ي . Chromebookالظهر الخاصة بهم لجهاز  ي  يمكنمحمول حاسوب ش 
 االستالم يوم  ألطفالهم إحضارها إل المدرسة فن

 سم.   2سم ×  20×  29سم Chromebookبلغ أبعاد جهاز ت

 

 الحصول عىل المساعدة   -   6ملحق  

ي 
ونن يد اإللكتر     Ed.Tech@rakacademy.orgإذا كان لديكم أي أسئلة حول هذه المبادرة، يرجر االتصال بفريق دعم تكنولوجيا المعلومات عتر التر
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