IPK Welcome to Term 2
4th January 2020

Dear Parents and Guardians,
Welcome back to all returning families of Ras Al Khaimah Academy (RAKA) and a special welcome to our
new families to IPK. We have an exciting term planned ahead, challenging all pupils in each unit of inquiry
and subject area.
The school vision is ‘Learning Excellence with a Community Heart’. The school mission is to create a
culture of lifelong learning; to deliver a broad, balanced, and challenging education that enables all
learners to succeed; and to create a safe, stimulating, and engaging learning environment. The school’s
purpose, direction and decision-making are guided by the vision and mission.
IPK is an authorised International Baccalaureate (IB) school promoting intercultural understanding and
respect as an essential part of life in the 21st century. IB’s mission aims to develop knowledgeable,
inquiring and caring young people who help to create a better and more peaceful world through
intercultural understanding and respect. (www.ibo.org).
RAKA implements policies and procedures in relation to anti-bullying, child protection / safeguarding,
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 wellbeing are supported.
In the coming weeks all students will engage with new units of learning, being challenged to improve
their reading, vocabulary and comprehension, number facts and inquiry skills, to become more
independent learners. Please support your child’s home learning.
And finally, the school continues to implement all COVID-19 safety protocols. Please remind your child to
wash and sanitize hands frequently, keep social distancing of 1.5m, and all Grade 1 to 5 students wear
masks at all times.
Looking forward to Term 2,
kind regards,
Wayne Richardson
Head of School IPK

رسالة ترحيبية بالفصل الدراسي الثاني قسم IPK
 4يناير 2021

أولياء األمور الكرام،
نود أن نرحب بجميع أولياء األمور في أكاديمية رأس الخيمة ،و نخص بالترحيب أولياء األمور و التالميذ الذين انضموا
إلينا في قسم  .IPKحيث نتمنى أن تكونوا قد قضيتم إجازة سعيدة و ممتعة .لقد تم التخطيط لفصل مليء بالتحديات لجميع
التالميذ في جميع المواد و الوحدات.
رؤية أكاديمية رأس الخيمة هي" مركز تعلم متميز في قلب المجتمع"  .و رسالتنا هي بناء ثقافة المتعلّمين المستمرين،
تقديم منهج متنوع يوفر التعليم الشامل و الداعم لجميع الدارسين ،و تكوين بيئة تعليمية محفزة تعزز من ارتباط و اندماج الطلبة
بالعملية التعليمية.
بصفتنا مدرسة معتمدة من قبل منظمة البكالوريا الدولية ،فسنواصل قسم  IPKبتعزيز التفاهم و االحترام بين الثقافات ،كجزء
أساسي من الحياة في القرن  .21كما تهدف البكالوريا الدولية إلى تطوير الشباب ذي الذهنية االستعالمية ،المطلعين،
المتعاطفين مع اآلخرين ،و الذين يساعدون على خلق عالم أفضل و أكثر سالما ً من خالل التفاهم و االحترام ما بين الثقافات
المتنوعة(www.ibo.org)..
كما تطبق أكاديمية رأس الخيمة سياسات و إجراءات متعلقة بالتنمر ،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
العاطفية .
في األسابيع المقبلة ،سيشارك جميع التالميذ في الوحدات الجديدة التي سيتم تداولها ،و سيواجهون التحديات لتطوير و تحسين
مفردات القراءة و الفهم ،التعرف على حقائق األرقام و مهارات البحث ،ليصبحوا متعلمين أكثر استقاللية .كما نرجو دعم
العملية التعليمية ألبنائكم في المنزل.
في الختام ،ستواصل المدرسة تنفيذ جميع بروتوكوالت األمن و السالمة الخاصة بكوفيد –  19للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة.
كما نود من أولياء األمور بتذكير التالميذ بالخطوات و الطرق التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على الصحة و
السالمة ،كغسل اليدين بانتظام ،التباعد االجتماعي (ترك مسافة ال تقل عن متر واحد) و ارتداء الكمامة في جميع األوقات
لتالميذ األول و حتى الخامس االبتدائي.
نتطلع لفصل دراسي ثان مثمر.
تحياتي،
وين ريتشاردسون
مدير المرحلة اإلبتدائية – IPK

