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GUIDE ON 

“HOW TO USE PARENT PORTAL?”

ة استخدام   PARENT PORTALتوجيهات حول كيفّي



ORISON REPORTZ

“AN APPLICATION DESIGNED TO ENSURE A 360 DEGREE OF GROWTH OF YOUR CHILD” 

.

تقرير أوريسون
"من نمو طفلك360صمّم هذا التّطبيق لضمان درجة ” 

• A portal for you to get connected with teachers and school 
management.

.بوابة لك للتواصل مع المعلمين وإدارة المدرسة

• A portal for you to know and get alerts about the daily 
happening of the school.

.بوابة لتعرف على كل ما يحدث بالمدرسة بشكل يومي

• A portal for you to stay connected with your child’s academic 
/ non-academic progress in the school.

.غير األكاديمي في المدرسة/ بوابة لك للبقاء على اتصال مع تقدم طفلك الدراسي •



Go to the Link – www.alitqanamericanschool.com

www.alitqanamericanschool.com  انتقل إلى الّرابط

Select - Parents Login

Parents Loginاختر 

http://www.alitqanamericanschool.com/
http://www.alitqanamericanschool.com/


-Enter the User Name & Password given to you

ادخل اسم المستخدم وكلمةالّسر-

-Select the Language and Sign in

اختر اللغة ثّم اضغط دخول-



DASHBOARD



•A : My School         :  A place you are read about your school , its vision , mission etc. 
A  :تقرأ فيهاعن المدرسة، رؤيتها ورسالتها إلخ : مدرستي

B  : Notice Board   :  The module to view school News , notices and memo.
B :مخّصصة لعرض إعالنات وأخبار المدرسة وجميع المّذكرات والتّعاميم: لوحة اإلعالنات

C : Scheduler           : A module where you can see school calendar, add your own personal calendar and 
get notifications as reminder.

C :يمكنك أن ترى التقويم المدرسي، إضافة إلى تقويمك الشخصي والخاص بك كما يمكنك كتابة المالحظات فيها: الجداول.
D : Alerts                  : The Place You See Alerts Of New Conversation Or New Data Arrival. E.G You Get 
Message Notification, Weekly Plan Status , Notice Board Entry Alert Etc.

D-حدث داخل المدرسة ستصلك تنبيه عند تحديث بيانات جديدة أو عند إرسال رسائل جديدة أو خطة إسبوعيّة أو أي مستجدات ت:  التنبيهات



A )   Reports                               :  The module to view various reports like , mark list, attendance etc. 
Aمخّصصة لعرض تقارير مختلفة مثل، قائمة العالمات، الحضور إلخ: التقارير

B)     Plans and Homework   : A module designed to manage academic related activities.
Bمصممة إلدارة األنشطة األكاديمية ذات الّصلة: الخطط والواجبات.

C)     Communicate                  : Module designed for communicating with school authorities.
C مصممة للتواصل مع إدارة المدرسة:  التواصل.

D) My Wards                         : List your wards and an easy tool to connect / switch between the accounts and more. 
قائمة خاصة بك وأداة سهلة للتواصل مع الحسابات األخرى والتّبادل في المعلومات والخبرات: قائمتي D

E)      Locate School                  : Location map of the school, distance direction etc. 
خريطة الموقع للمدرسة: موقع المدرسة E

F)      Gallery                               :  You can view Audio, Video and images about school events
Fيمكنك عرض الفيديوهات والصور حول أحداث المدرسة : ألبوم الّصور



How to take weekly plan ?

كيف تتابع الخطة األسبوعية؟

Step 1

الخطوة األولى

Step 2

الخطوة الّثانّية

Step 3

الخطوة الّثالثة



“Select the date 

range of the week to 

get weekly plan of 

that week.”

حدد التاريخ من أيام "

األسبوع للحصول على 

."الخطة األسبوعية



SCHEDULER

الجدول

• A module that give a quick glance 
about school activities and 
calendar.

وحدة نمطية تعطي لمحة سريعة حول األنشطة 

.المدرسية والتقويم الّدراسيّ 
• A module that also help you to 

schedule your studies and 
organizing your any personal 
reminders. 

وحدة نمطية  تساعدك على وضع جدول •

.زمني لدراستك وألي تذكير شخصي



• A :: This indicates that there is a schedule for that particular day
• B :: You get the list of schedules on clicking on a day with schedule
• C :: You can view the list of schedules / Calendar as a list / Day / Month
• D :: This button help you to add your personal schedules into the system.

•::Aوهذا يدل على أن هناك جدول زمني خاص لذلك اليوم

•B ::  تحصل على قائمة الجداول

•C ::  شهر/ يوم / التقويم كقائمة / يمكنك عرض قائمة الجداول

•D :: هذا الزر يساعدك إلضافة جداولك الشخصية ضمن الموقع



HOW TO ADD A PERSONAL SCHEDULE / 

REMINDER

كيفية إضافة جدول زمني شخصيّ 



• A :: Schedule Title. :: eg. “Revision for mathematics” 
• B :: Start date of the Schedule.
• C :: End Date of the Schedule. 
• D :: Details of the schedule . :: e.g “I need to make a revision for the chapter 10 of 

mathematics , as there are …….” 
• E :: Button to save the schedule you created.

•Aمراجعة لمادة الرياضيات: "على سبيل المثال: العنوان”.
•Bتاريخ بدء الجدول.
•C تاريخ نهاية الجدول.
•D لمادة الّرياضّيات، كما أن هناك 10أنا بحاجة إلجراء مراجعة للفصل ": مثال. تفاصيل الجدول الزمني."......
•E زر لحفظ الجدول الّذي قمت بإنشائه.



How to send / read a message ?

Step 1قراءة الرسالة؟/ كيفية إرسال الّرسالة 

الخطوة األولى

Step 2

الخطوة الّثانّية

Step 3 

الخطوة الثالثة



• A :: Button to select compose.
• B :: Button to select Inbox / (Inbox will be opened by default).
• C :: Button to select Sent Items.
• D :: Button to delete a selected item
• E :: Button to Make an Item Read / Unread
• F :: Check Box for selecting an item (to Delete / Marking as read OR unread)

•A :: زر لتحديد اإلنشاء.
•B ::  (.سيتم افتراضّيًّا فتح صندوق الواردات / )زر لتحديد الّرسائل الواردة
•C :: زر لتحديد العناصر المرسلة.
•D :: زر لحذف العنصر المحدد.
•E :: زر لجعل الّرسالة غير مقروءة.
•F ::  (.قراءة أو غير مقروء/ الحذف )خانة الختيار عنصر



Points to remember : Parents communicate to HOD’s / Supervisors 
and the supervisors forward the message to its subsequent teachers. 
In the same way to communicate to a parent, a teacher have to send 
such messages to HOD’s/Supervisors with relevant information to 
forward:: eg.  Include the parent and student name with Class and 
Division so that the HOD’s/Supervisors can select it from the list to 
forward. 

كم أيًضا عند رغبتكم بالتواصل مع رؤساء األقسام، المشرفين أوالمشرفات فعلي: للتذكير

اصل مع أحد وبنفس الطريقة للتو. المعلّمة ذات الّصلة بمالحظاتكم/بإرسال الّرسالة للمعلّم

رسائل إلى المعّلمة يجب أن يرسل هذه ال/أولياء األمور من قبل المعلّمين أو المعلمات، فالمعلّم

لي األمر يجب أن تشمل الّرسالة اسم و. رؤساء األقسام، المشرفين مع المعلومات ذات الصلّة

من واسم الطالب مع الّصف والشعبة بحيث رؤساء األقسام والمشرفين يمكنهم تحديده

.القائمة إلعادة إرسال الّرسالة



• A :: Drop Down list from where you can select a Group/Category of people you need to send a message.
• B :: Box where you can select multiple recipient (individual users you need to send the message)

• If you need to send message to the entire group just leave this box empty.
• If you need to select two or more users you just need to keep typing their first 3 letters to search the user you 

need to send the message.
• While coordinators sending a message to parents , you can search by parent name / student name so that you 

will not miss the name. 
• C : The Subject and Body of message.
• D :: You can add attachments in the message.

•A :: يمكنك تحديد القائمة الذي توّد إرسال الرسالة.
•B :: خانة حيث يمكنك اختيار المتلقي للرسالة:
.إذا كنت في حاجة الى إرسال الرسالة إلى المجموعة كلها فيجب ترك هذه الخانة فارغة•
.األحرف األولى ويقوم الموقع بالبحث عن األسماء المراد إرسال الّرسالة لهم3إذا كنت بحاجة الختيار اثنين أو أكثر من المستخدمين تحتاج فقط بكتابة •
.اسم الطالب/في حين قيام المنسقي بإرسال رسالة إلى أولياء األمور، يمكنك البحث عن طريق اسم ولي األمر•
•C:: موضوع ومضمون الّرسالة.
•D:: يمكنك إضافة مرفقات في الرسالة.

Note : To send a message to 

“Subject Teachers” you are 

suppose to send the message to 

‘Subject coordinators” 

mentioning the Teacher you need 

to be in touch. But you can 

directly reply to messages from 

the teachers by using reply 

button

فإّنها " معلمي المادة"إلرسال رسالة إلى : مالحظة

مع ذكر اسم " منسقي المادة"ُترسل عبر 

المعلّمة الذي توّد الّتواصل معه، ولكن /المعلم

ديمكنك الرد مباشرة على الرسائل باستخدام زر الرّ 



• A :: Button to Go back to Inbox / Send Items List.
• B :: Reply to the sender 
• C :: Forward message 
• D :: Body of message

A :: قائمة الّرسائل المرسلة/زر العودة إلى الّرسائل الواردة.
B :: الرد على الّرسالة المرسلة.
C :: إعادة إرسال الّرسالة.
D :: نّص الّرسالة.







MODULE TO LODGE COMPLAINT / SUGGESTION ABOUT 

THE PORTAL OR ANY OTHER IT RELATED ISSUES

اقتراح حول الموقع أو أي قضايا أخرى/ وحدة لتقديم شكوى 



MY CHILDREN/

MY WARDS 

بناتي/أبنائي
قسمي الخاص

In this module you get the details of 

Student Marks, Report Card, Absence Report,

Fees, payment history, Behavior Report etc. 

اديمّية، في هذه الوحدة تحصل على تفاصيل عالمات الطالب، الّتقارير األك

لخإ... تقرير الغياب، الرسوم، تاريخ الدفع، وتقريرالسلوك تقرير 



FEE DETAILS & 

PAYMENT

تفاصيل الرّسوم والّدفع



ABSENCE 

REPORT

تقرير الغياب



• A :: Your contact details
• B :: Your Static Location registered with our system ( This is an optional feature , if you

register your static location , you will start getting alerts of school bus arrival to that static
location)

• C :: Change Password to keep yourself secured.
• D :: You can modify your contact details with this option. An alert / information will be send

to Admin on this.
•A بكالخاصةاالتصالتفاصيل::

•B بالحصولأتبدفإنكمنزلك،موقعبتسجيلقمتإذااختيارية،ميزةوهذه)موقعناضمنبكالخاصالّتسجيلنظام::

(الموقعذلكإلىالمدرسيةالحافلةلوصولتنبيهاتعلى
•C .حقوقكعلىالحفاظلضمانالمروركلمةتغيير::
•D .الشأنبهذالإلدارةتنبيهإرسالسيتم.الخيارهذامعبكالخاصةاالتصالتفاصيلتعديليمكنك::



POINTS TO REMEMBER

بعض النّقاط للتذكير

• The system is ever-growing and new features and module 

will be announced to you with the message module / 

notice board. 

.هذا الّنظام قابل للتحديث، وسيتّم إبالغك عن أية مستجدات تحدث•

• Always remember to keep your account ID and Password 

safe. Change the password periodically to ensure that 

your account is safe with you.

ري تغيير كلمة المرور بشكل دو. تذكر دائما بالحفاظ على هوية حسابك وكلمة المرور•

.للتأكد من أن الحساب الخاص بك هو آمن معك



THANK YOU

شكًرا لك


