
 

COGNIA ACCREDITATION – PARENT SURVEY 
TERM 1 AY 2022/2023 

 
Date: 09/11/2022                                                                                      Ref: 2022/32 

 
 

Dear Parents, 
Greetings from AIAS Family. 
 
Your voice matters! 
 
Every five years, AIAS undergoes an 
Accreditation Review by Cognia (previously 
AdvanceEd), is a global network of enthusiastic 
educators that helps strengthen schools by 
delivering reliable assessment solutions and 
support for teachers, to inform instruction and 
support learning. 
 
Part of this process, we value your opinion and 
appreciate you taking time to complete this short 
survey on “Parent Survey for International 
Schools” that helps to monitor our progress at 
AIAS. The link is given below: 
 
https://eprovesurveys.advanc-
ed.org/surveys/#/action/205599/37918 
 
 
Your opinion gives us feedback to improve our 
school, identifies areas and things that are 
working well at our school, and helps us plan for 
a better future of the school. 
 
 
The submission deadline is Tuesday, 15 
November 2022. 
 
Kind regards, 
Ms. Jessica Griffin 
School Principal 

 

 

 أولياء األمور األعّزاء،
 األمريكيّة الخاّصة.تحيّة من مدرسة اإلتقان 

 
 إن صوتكم يُهمنا! 

 
كل خمس سنووا،، تخعنا المدرسنة لمرا لة لمعتماد من 

كنو نونينننا   ل  َنننو َنقنننا    Cognia  -قنب سنننننننا ا   سنننننمنننّ )والنمس
، وهي شَكة عالمية من المللمين (AdvanceEDَنننننننننن 

المندارس عَر تقندي    وتمكين  تقوينةل  تهند المتحمسنننننين  
وإلع مه    المللمين  لننندع   تهننند   موثوقنننة  تقيي   حلول 

 َأحدث التلليما، ودع  التللّ . 
 

وك زٍء من هنه  اللملينة، قوقنّدر لك  رأيك  ووقتك  الثمين 
قي إكمال االسننننتَيان القصننننير َلووان  اسننننتَيان أولياء 
األمور للمدارس اللالمية ، والهي سننننيسنننناعد قي متاَلة 

 تقدموا قي مدرسة اإلتقان األمريكيّة الخاّصة. عملية 
 

 الر اء اإل اَة على االستَيان المو ود قي الراَط أدوا :
-https://eprovesurveys.advanc

ed.org/surveys/#/action/205599/37918 
 

ن مدرسننتوا  وا أرائك  تغهية  را لة من شننأوها أن تسحسننّ   تموحس
على تحديد الوواحي التي تسنير على ما يسرا  قي مدرسنتوا، 

 وتسساعدوا أيعا  َتصمي  خطة مستقَلية أقعل أيعا . 
 

لم نناَننة على   الوهننائي  الموعنند  َننون  اللل   أخننه  الر نناء 
 .2022ووقمَر  15اء االستَيان هو الث ث

 
 أفضل التحيات،

 السيّدة جيسكا جريفن
 مديرة المدرسة
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