
-Where Children Love to Learn- 

AY 2019 – 2020 

FINAL REPORT CARDS MEMO 

7 July 2020 

 

Dear Parents, 

 

Congratulations to all our students for completing the 2019/2020 Academic Year successfully and 

we are so thankful for your support and efforts during the year. We would like to update you 

regarding the End of the Year Report Cards arrangement, so please note the following: 

 

1. Grades 1 to 12 Report Cards will be issued through the Daleel System of SPEA while KG 

will be printed through the school’s Orison system.  

 

2. We shall inform you of the dates and the system of the distribution of report cards next 

week. Please stay tuned. 

 

3. As per the recent guidelines of SPEA which is reflected in Daleel system for grades 1 to 

12, Behavior and MEP are included in the total average while ACTIVITIES is excluded. 

End of the AY report card is based on the average of the 3 terms not only term 3. 

 

4. For our students especially  the graduates and high school students, if you need any of the 

following services please send a request to info@alitqanamericanschool.com : 

a. Recommendation letters  

b. Good Conduct letter 

c. Report Cards Attestation from MOE (Kindly note that a specific amount of fees 

should be paid for the attestation. Contact the school to know more about the fees 

and method of payment).  

d. Specific Credit Hours for High School.  

 

5. The release of the requests as stated in number 4 will take about 5 working days or even 

more particularly those that require attestation from SPEA. You will be notified by email 

or SMS if your request is ready for release. 

 

For our KG to grade 11 students we cannot wait to see your beautiful faces, MashAllah, next 

academic year. You will be notified the soonest we can for the educational delivery mode as soon 

as we receive approval. Always stay tuned with the latest news in our FB, school website and even 

class dojo. We too are looking forward to seeing our graduates in the Graduation Ceremony 

Inshallah! AIAS wishes all the best to all of you. 

 

 

Kind regards, 

 

Mrs. Jessica Griffin 

Principal  
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-Where Children Love to Learn- 

AY 2019 – 2020 

 شهادات نهاية العام

 

2020 يوليو 7  

 

األعزاء، أولياء األمور  

شهادات الدرجات  تفاصيل توزيع على إطالعكم نود بنجاح! 2019/2020 الدراسي عاملللجميع طالبنا على إكمالهم  تهانينا

نتباه للنقاط التالية:اال يرجى لذا ، العام لنهاية  

هيئة الشارقة للتعليم   من دليل نظام خالل من  عشر الثاني إلى األول من للصفوف شهادة الدرجات إصدار سيتم (1

 .بالمدرسة أوريزون الخاص نظام خالل من شهادات رياض األطفال طباعة ستتم بينما الخاص،

 .المقبل األسبوع الشهادات توزيع سيتم تنظيم مواعيد (2

  ،12 إلى 1 من للصفوف المتعلقة بنظام دليلالصادرة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص  األخيرة التوجيهية للمبادئ وفقًا (3

ألنشطة، فلن يتم  اللطالب، وبالنسبة لمواد  اإلجمالي المجموع في التربية األخالقية و السلوك حساب درجات سيتم

 ول وليس الفصل الثالث فقط.إن شهادة نهاية العام تتضمن مجموع الثالثة فص. حساب الدرجات بالمعدل النهائي

يرجى التواصل معنا عبر البريد االلكتروني بحال  الثانوية، المرحلة وطالب الصف الثاني عشر لطالب بالنسبة (4

 info@alitqanamericanschool.com ، التالية الخدمات احتياجكم ألي من

 توصية رسائل. أ

 والسلوك  السيرة حسن رسالة. ب

  لمعرفة  المدرسة مع  تواصلوا. للتصديق محددة رسوم دفع يجب أنه مالحظة يرجى) التربية وزارة  منالشهادات  تصديق. ج

 .(الدفع  وطريقة الرسوم عن المزيد

 .الثانوية للمرحلة معتمدةال ساعاتال. د

من  تصديق تتطلب التي تلك تحديداً  أكثر، أو عمل  أيام 5 حوالي 4 رقم في السابقة المذكورة الطلبات إتمام سيستغرق (5

 المستندات.فور تجهيز  قصيرة نصية رسالة أو اإللكتروني البريد عبر إعالمكم باستكمال الطلب سيتم الهيئة. 

 ممكن وقت أقرب في مإعالمك سيتم ، ننتظر رؤيتكم قريباً بالعام األكاديمي الجديد!11 الصف حتى الروضة من لطالبنابالنسبة 

 كالس تطبيقو موقعال أخبارنا عبر بأحدث اطالع على دائًما وا ابق. الموافقة على حصولنا بمجرد حول كيفية استكمال التعليم

 نتمنى للجميع التوفيق.! هللا شاء إن التخرج حفل في خريجينا، نتطلع لالجتماع بكم. دوجو

 

 التحيات، أطيبمع 

 مديرة المدرسة:

 جريفين جيسيكا السيدة
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