
 

 
 

Welcome Back 
30th August 2020 

 

Dear Parents and Friends, 

Welcome back to all returning families of Ras Al Khaimah Academy (RAKA) and a special welcome 
to our new families. We hope you have had an enjoyable summer break and your transition into Ras 
Al Khaimah has been smooth. We have an exciting term planned ahead, challenging all pupils in 
each unit of inquiry and subject across a blended learning format. 
 

RAK Academy Vision: ‘A Centre of Excellence in Learning at the Heart of the Community’ 
Our Mission:  

 To create a culture of lifelong learning. 

 To deliver a broad, balanced and challenging education that enables all 
learners to succeed.  

 To create a safe, stimulating and engaging learning environment. 

Global Citizens: As global citizens our students show an open-minded interest in the world. 
They are respectful, tolerant and understanding of others. 

Excellence in Learning: Our students embrace challenge whilst taking responsibility to 
achieve their best. They strive to learn the skills and knowledge needed to excel as lifelong 
learners. 

 
As an authorised International Baccalaureate school, IPK will continue to offer the IB Primary Years 
Programme (PYP), along with Islamic, Arabic, Social Studies and Moral Education programmes. Staff 
have planned a challenging term ahead, with an emphasis on inquiry, subject mastery, technology 
and collaborative learning so students become knowledgeable and responsible global citizens. In 
the current situation Technology skills will have a great emphasis. 
 
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 well-being are supported. 
 
The school has a multilingual and multicultural community. Communication is very important to 
avoid confusion and disappointment. Information is posted on the school website, Facebook and 
the ClassDoJo App, in both languages as much as possible. Should you require further information 
throughout the year, please don’t hesitate to contact us and we will do our best to work together 
meeting student needs and your expectations – 07 236 3997. 
 
Kind regards,  
Wayne Richardson 
Head of School IPK   www.rakaonline.org 
 
 
 
 
 
 

http://www.rakaonline.org/
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  أولياء األمور الكرام،
  

التالميذ الذين انضموا إلينا هذا  واألمور  نود أن نرحب بجميع أولياء األمور في أكاديمية رأس الخيمة، و نخص بالترحيب أولياء
لقد تم التخطيط لفصل مليء بالتحديات لجميع التالميذ في  نتمنى أن تكونوا قد قضيتم إجازة صيف سعيدة و ممتعة. حيث العام.

  جميع المواد و الوحدات.

 
 " مركز تعلم متميز في قلب المجتمع" .هيو رؤية أكاديمية رأس الخيمة  
  رسالتنا: 

 قافة المتعلّمين المستمرين.بناء ث  
 الدارسين. لجميع الداعم و الشامل التعليم يوفر متنوع منهج تقديم  
 التعليمية. بالعملية الطلبة اندماج و ارتباط من تعزز محفزة تعليمية بيئة تكوين  

 

لآلخرين، و االنفتاح على وجهات  احتراما  و تسامحا  و  تفهما   – باعتبارهم مواطنيين عالميين – يبدي تالميذنا المواطنة العالمية:

  .النظر المختلفة

 

الطلبة التحديات و يتحملون المسؤولية لتحقيق أفضل إمكاناتهم. كما يسعون جاهدين الكتساب و تعلم  يواجه التميز في التعلم:

 تعلمين مدى الحياة.المطلوبة للتميز كم المعرفة و المهارات
 

البكالوريا الدولية و برنامج السنوات  نظام بتقديم IPK نظمة البكالوريا الدولية، فسنواصل قسممبصفتنا مدرسة معتمدة من قبل 

. وقد قام المعلمون التربية اإلسالمية، اللغة العربية، الدراسات االجتماعية و مادة األخالقية مواد باإلضافة إلى(، PYPاالبتدائية )

يصبح ل، اتقان المواد، التكنولوجيا و التعلم التعاوني التركيز على عمليات البحثبالتخطيط لفصل دراسي مليء بالتحديات، مع 
سيتم التركيز بشكل كبير على المهارات  ،. و في الوضع الحالينيلديهم المسؤولية كمواطنين عالمي التالميذ ذي معرفة و

 التكنولوجية.
 

مر، حماية الطفل / األمن و السالمة، الشكاوي، السلوك و نكما تطبق أكاديمية رأس الخيمة سياسات و إجراءات متعلقة بالت

 .كما توجد بروتوكوالت لرعاية التالميذ لدعمهم و للتأكد من سالمتهم الجسدية، الذهنية و العاطفية . و التوعية الصحية االنضباط

 
ومات من حدوث المشكالت. فسيتم نشر المعل يعتبر التواصل مهم جدا  بالنسبة لنا، لوجود مجتمع متعدد اللغات و الثقافات، مما يقلل

  على الموقع المدرسي، فيس بوك و الكالس دوجو.
نأمل اإلفادة من هذه المعلومات، وإذا كنتم بحاجة إلى مزيد من المعلومات على مدار العام، ال تترددوا في االتصال بنا، ونحن 

  . 07 2363997-تكم على الرقم سوف نبذل قصارى جهدنا للعمل معا لتلبية احتياجاتكم و توقعا

  
  نشكركم على حسن تعاونكم.

  
 ،تحياتي

 
 

  وين ريتشاردسون

  IPK – مدير المرحلة اإلبتدائية
www.rakaonline.org 

http://www.rakaonline.org/

