
DISTRIBUTION OF REPORT CARDS AND ATTESTATION REQUESTS  
 

     07 June 2021                      Ref:2021/134 
 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family! 
 
Please be informed that Term 3 report cards will 
be made available for collection on 5th and 6th 
July 2021, from 10am to 1pm. 
 
If you need the report card to be attested and may 
require other documents particularly for 
University / College application, please send your 
request to Ms. Rasha Shaker, our Ministry 
secretary with the email address shown below. 
 

secretary@alitqanamericanschool.com 
 
Requests sent on or before 1 July 2021 will be 
processed within 7 working days after 5th of July.  
Requests after 1 July 2021 must be forwarded to 
the email below: 

 
info@alitqanamercianschool.com 

 
All attestation requests submitted after 1 July 
2021 may take up 7 - 10 working days or even 
more to process, honoring this to staff holidays. 
An assigned duty staff during summer shall be in-
charge for any requests that you might be 
needing in the future. 
 
Best regards, 
 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 
 

 
 األعزاء،  أولياء األمور 

 
 لكم منا أطيب التحيات! 

 
  يوميب   ستكون متاحة   الثالث   الدراسي  الفصل   شهادة درجات   أن   العلم   يرجى

 . ظهًرا  1 حتى  صباًحا 10  الساعة  من  ، 2021 يوليو  6 و 5
 

  الجامعة  لطلب   خاصة   أخرى   مستنداتالشهادة مع    تصديق   إلى   بحال حاجتكم
  الوزارة  سكرتيرة  ،   شاكر  رشا  األستاذة  إلى   مطلبك  إرسال  فيرجى  ،  الكلية   /

 . أدناه الموضح اإللكتروني البريد عنوان على
 

Secretary@alitqanamericanschool.com 
 
 أيام   7  غضون  في  قبله  أو  2021  يوليو  1  في  المرسلة  الطلباتيتم تسليم  س

 البريد   إلى إرساله  يجب    (  يوليو )  1  بعد  أي طلب.  يوليو   من  الخامس  بعد  عمل
 : أدناه اإللكتروني

 
info@alitqanamercianschool.com 

 
  إلى  7  من  2021  يوليو  1  بعد  المقدمة  التصديق  طلبات  جميع  تستغرق  قد

  الموظف   سيكون.  الموظفين  إجازات   مراعاة  مع  ،   أكثر   أو   عمل   أيام   10
 .المستقبل  في   تحتاجها   قد  طلبات  أي   عن  مسؤولً   الصيف   فصل   خالل  المتواجد

 
 التحيات،  أطيب  مع
 

 جريفين  جيسيكا السيدة
 المدرسة  ةمدير
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