
 

                                                 

10th October 2020                                                                                                                                                                                                 

 
Subject: IPK School - Temporary Campus Set-Up 

 

Dear Parents,  

I would like to inform you that IPK School will have a temporary campus set-up between three to six 

months to support our sister school BSK with some major maintenance work required at their campus. 

During this period the entire IPK School will be in the East Wing.  

To ensure a smooth transition, on Sunday, 11th October we ask all IPK students to remain home and 

complete online distance learning. 

From Monday, 12th October IPK School will reopen in the East Wing and students will continue to use 

Gates 8 and 9. School drop-off and pick-up timings remain as normal, and Monday is blue day. Each 

school will continue to follow required distancing regulations at all times and will operate as separate 

entities to ensure maximum safety.  

The health, safety, and wellbeing of our entire RAK Academy community is the school leadership’s top 

priority, along with ensuring student education is not disrupted and maintained to the highest 

standards.  

Should you have queries please contact Mr Wayne Richardson, Head of School IPK at 

wayne.richardson@rakacademy.org 

Yours sincerely, 

Graham Beale 

Executive Principal 
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 2020أكتوبر  10

 

 الموضوع: تغيير مؤقت في مبنى المدرسة االبتدائية الدولية في خزام 

 

 

 .. أولياء أمور الطالب األعزاء

 

ة إلى ستة أشهر، و ذلك  إعالمكم بالتغييرات المؤقتة التي ستطرأ على مبنى المدرسة االبتدائية الدولية في خزام خالل الفترة القادمة والتي قد تتراوح من ثالث ود ن 

البتدائية الدولية بأكملها في القسم  الذى يحتاج المبنى الخاص بها ألعمال صيانة ضرورية، حيث سيتم تشغيل المدرسة ا - في خزام  - لدعم المدرسة البريطانية  

 .الشرقي من المبنى خالل هذه الفترة

 

أكتوبر، لذلك نرجو من كافة   11ليوم األحد الموافق  "التعلم عن بعد"لضمان سير هذه العملية االنتقالية بسهولة و يسر، ستتبع المدرسة االبتدائية الدولية نظام 

 .صات التعلم عن بعدطالبنا البقاء في منازلهم و استخدام من 

 

، مع المحافظة على أوقات وصول و مغادرة الطالب  9و   8أكتوبر ، عبر البوابات  12سنستقبل طالبنا في القسم الشرقي من المدرسة يوم اإلثنين الموافق 

تقوم باتباع اإلجراءات االحترازية الالزمة و سيتم المعتادة. مع التذكير أن يوم اإلثنين هو يوم دوام لطالب المجموعة الزرقاء. نودّ التنويه أن كل مدرسة س

 .من األمان عال  منفصلتين للحفاظ على مستوى  نتشغيلهم كهيئتي

 

لطالبنا و بأعلى  إن أمن و سالمة مجتمع أكاديمية رأس الخيمة و صحتهم النفسية هو من أولوياتنا إضافة إلى حرصنا الدائم على استمرار العملية التعليمية

 .رالمعايي 

 

في حال   wayne.richardson@rakacademy.orgعلى البريد اإللكتروني  - السيد واين ريشاردسن  - االبتدائية الدولية   يرجى التواصل مع مدير المدرسة

 .كان لديكم أي استفسارات

 

 

 ،  مع تحياتي

 

 غراهام بيل

 ذي المدير التنفي 
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