
 

COGNIA ACCREDITATION – CLIMATE & CULTURE SURVEY FOR PARENTS 
 استبيان أولياء األمور حول المناخ والثقافة –اعتماد كوغنيا 

TERM 1 AY 2022/2023 
 

Date: 22/11/2022                                                                                      Ref: 2022/36 

 
 

Dear Parents, 
Greetings from AIAS Family. 
 
Your voice matters! 
 
Every five years, AIAS undergoes an 
Accreditation Review by Cognia (previously 
AdvanceEd), which 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 “Climate & Culture Parent Survey” that 
helps to monitor our progress at AIAS. The link is 
given below: 
 

https://eprovesurveys.advanc-

ed.org/surveys/#/action/205600/37918 
 
 
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, 29th 
November 2022. 
 
Kind regards, 
Ms. Jessica Griffin 
School Principal 

 

 

 أولياء األمور األعّزاء،
 تحياتنا من عائلة مدرسة اإلتقان األمريكيّة الخاّصة.

 
 إن صوتكم يهمنا! 

 
كل خمس سنننوا ، تخ ننر مدرسننتنا لمراتمة اعتماد من 

(، وهي AdvanceEdقِبَل كوغنيا )والممروفة سابقاً بننننن 
، حيث تسننناعد ه   شنننبكة عالميّة من المملمين الشننن وفين

تقوينة المندارس من خ ل تقنديل حلول تقييل على   الشنننننبكنة
موثوقة وداعمة للمملمين، و لك لمشنناركة التمليما  ودعل  

 عملية التملّل. 
 

وكتزٍء من هن   المملينة، فنقنّدر لكل رأيكل الكريل ونرغن  
منكل بق نناء بما الوق  إلكمال ه ا اتسننتبيان القصننير  
المتملق بنننننن باستبيان أولياء األمور حول المنال والث"افةب 
وسنيسناعدنا على مراقبة مسنتوق تقدمنا في مدرسنة اإلتقان 

 األمريكيّة الخاّصة. 
 

 الرابط التالي إلكمال اتستبيان:الرتاء ال  ط على 
-https://eprovesurveys.advanc

ed.org/surveys/#/action/205600/37918 

 
ف إلى تطوير  سنننننيمنحننا رأيكل الكريل ت ن ينةً راتمنة ت ند

مدرسننننتنا والتمّرف على النواحي التي ينب ي الممل علي ا 
 يساعدنا على التخطيط لمستقبٍل أف ل للمدرسة. سو
 

الرتاء أخ  الملل بأن أخر م لة للقيال باتسننننتبيان هي يول 
 .2022نوفمبر  29الث ثاء 

 
 أفضل التحيات،

 السيّدة جيسكا جريفن
 مديرة المدرسة
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