
 

 
 

Anti-Bullying Reminder 
27th April 2021 

 
Dear Students and Parents,  
 
We hope this letter fines you safe and well.  
 As part of our on-going awareness to maintain RAK Academy as a safe 

learning environment and to develop social, emotional and behavioural 

skills, we want to remind everyone the importance of anti-bullying measures 

in-school and online i.e. E-safety. 

Bullying is not a behaviour we accept at RAK Academy. It can have a major 

impact on a child's emotional health and wellbeing. This in turn may lead to impact on physical 

health and academic attainment in school. It is important for a student to attend school so they 

develop healthy social relationships, to be effective communicators and collaborators.  

Bullying includes: 

 Repetitive, wilful or persistent actions 

 Intentionally harmful engagements, carried out by an individual or group 

 Based on an imbalance of power 
Bullying falls into four main groups physical, verbal or written, cyber bullying and indirect bullying. 

What does not count as bullying? 
The normal friendship difficulties that children and young people experience may not in themselves 

involve bullying, although they may lead to bullying behaviour later. 

How is bullying dealt with at RAK Academy? 
All incidents of bullying are dealt with in line with the RAK Academy Anti-Bullying Policy. 
When a child feels he/she is being bullied in any way, they must feel able to go to any member of 
staff and tell them as soon as possible. 
If a child becomes aware of the bullying of others he/she should tell any member of staff knowing 
that this information will be treated in confidence. 
When a parent is aware of a case of bullying they should inform the class teacher immediately and 
the case will be dealt with in line with the Academy policy. 
 
We would appreciate your support by talking as a family about this very important topic of anti-
bullying, so students feel safe in the learning at school. 
Thank you for your cooperation, 
 
Mr Wayne Richardson 
Head of School, IPK. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 نبذة عن التنمر
 2021أبريل  27

 أولياء األمور الكرام،
 

 بصحة جيدة. بخير و نتمنى أن تكونوا
 و عبر الشبكة المعلوماتية، كالسالمة نود أن نذكركم بأهمية تدابير مكافحة التنمر في المدرسة

جزء من وعينا المستمر في أكاديمية رأس الخيمة للحفاظ على بيئة اإللكترونية، حيث تعتبر 
 تعليمية آمنة، و لتطوير المهارات االجتماعية، العاطفية و السلوكية.

 
له تأثيراً كبيراً يعتبر التنمر سلوكاً غير مقبول في أكاديمية رأس الخيمة. حيث يمكن أن يكون 

على صحة الطفل )العاطفية و الصحة العامة(، و هذا بدوره قد يؤثر على الصحة البدنية و 

التحصيل األكاديمي في المدرسة. و من المهم أن يذهب التالميذ إلى المدرسة لكي يطوروا 

 مهاراتهم االجتماعية، لكي يكونوا أفراد متعاونين و فّعالين.

:لتنمر هوا  

متكرر أو متعمد أو مستمر.سلوك •   

سلوك ضار متعمد ، ينفذ من قبل فرد أو مجموعة أفراد.•   

.ى وجود خلل و عدم توازن في القوةيرتكز عل•   

التنمر الغير  و لشفهي أوالكتابي، التنمر اإللكتروني،التنمر اينقسم التنمر إلى أربع مجموعات رئيسية: التنمر الجسدي,

 مباشر.

تي ال تعتبر من التنمر؟ما هي السلوكيات ال  
قد ال تنطوي مشاكل الصداقات العادية التي تواجهها األطفال و الشباب ضمن قائمة التنمر، على الرغم من أنها قد تؤدي 

 في وقت الحق إلى سلوك التنمر.
 

 كيف يتم التعامل مع التنمر في أكاديمية رأس الخيمة؟
ة التنمر في أكاديمية رأس الخيمة.مع سياسة مكافحيتم التعامل مع جميع حوادث التنمر بما يتماشى   

عندما يشعر التلميذ بأنه يتعرض للتنمر بأي شكل من األشكال ، يجب عليه الذهاب مباشرة إلى أي معلم إلخباره بما 
 حدث، حيث سيتم التعامل مع هذه المعلومات بسرية.

إبالغ معلم الفصل مباشرة، و سيتم التعامل مع الحالة بما في حال معرفة ولي األمر بحدوث حالة تنمر للتلميذ، فيجب عليه 
 يتماشى مع سياسة األكاديمية.

 
نتمنى منكم التحدث مع أبنائكم عن هذا الموضوع الهام و كيفية مكافحة التنمر، و ذلك لكي يشعر التالميذ باألمان أثناء 

 ذهابه إلى المدرسة.
 

 نشكركم على تعاونكم المستمر لنا.
  

  التحية، مع خالص 
  
  

  وين ريتشاردسون 
   IPKمدير المدرسة قسم 

 


