
DL Progress Report 

AY 19/2020  

 
31 May 2020 

 

Dear Parents,                                                                                                                             

 

A warm greeting from AIAS family. We would like to inform you that we have released the Distance 

Learning Progress Report of your child to update you about his/her performance in the last month. This 

report will give you information about the following aspects:  

 

1- Use of the DL platforms  

2- Classwork/homework  

3- Student achievement  

4- Progress in the formative assessments (Exit Tickets) during the DL classes  

5- Student’s participation  

 

To access the report please do the following: 

 

     Step 1: Open School Website http://aias.ae/ 

     Step 2: Scroll down and click “Parent / Staff login” 

     Step 3: Please insert the Username and Password of your Parent Portal 

     Step 4: Choose “Academics” from the left side menu and Click Report Card 

     Step 5: Choose “Progress Term3” from the drop-down menu and click GO button.  

 

Then you can view your child’s Progress Report for Term 3. In case you have some concerns about the 

report, you may email the head of the complaint center for further clarifications. 

 

Email: sl01@alitqanamericanschool.com 

WhatsApp: +971 52 887 5461. 

 

 

Best Regards  

 

Principal  

Mrs. Jessica Griffin  

 

 

 

 

 

 

 

http://aias.ae/


 شهادة درجات الفصل الدراسي الثالث
 

31/5/2020 

 

 األعزاء،،، األمور أولياء

 

 التحيات! أطيب منا لكم

 . الماضي الشهر في مبأدائه طالعكمإل ألطفالكم الدرجات( )شهادة بعد عن التعلم تقدم تقرير إصدار تم أنه إعالمكم نود 

 

 : التالية الجوانب حول معلومات التقرير هذا ملك سيقدم

 بعد عن التعلم  منصات استخدام -1

 الصفية  واألعمال اتالواجب  -2

 الطالب وإنجازات حصيلت -3

  (tickets Exit) الحصص خالل للتقيمات تمامهبإ عليه  الطالب حصل الذي التقدم مدى  -4

  مشاركةال  -5

 

 : التالية الخطوات اتباع يرجى ،التقرير إلى للوصول 

    /http://aias.aeالمدرسة موقع زيارة :1 الخطوة

 

       login Parents/Staff أو "الموظفين / الوالدين دخول تسجيل" فوق انقر :2 الثانية الخطوة

       portal Parent  ال لحساب المرور وكلمة المستخدم  اسم إدخال يرجى :3 الخطوة

 "card report" فوق وانقر األيسر الجانب على الموجودة القائمة من "academics" اختر :4 الخطوة

 الثالث.  الدراسي للفصل  طفلك شهادة على االطالع من ستتمكن وبعدها ،Go زر  ىعل القائمة من " 3Term Progress" اختر :5 الخطوة 

 

 .الشكاوى مركز مسؤولة إلى إلكتروني بريد إرسال ميمكنك المعلومات من للمزيد

Email: sl01@alitqanamericanschool.com 

WhatsApp: +971 52 887 5461. 

 

 

 

 المدرسة: مديرة

 نجريفي جيسيكا السيدة

http://aias.ae/

