
 

AY 2019-2020 

PARENTS’ LETTER – REPORT CARD DISTRIBUTION  

 

Thursday April 23rd .2020  

Dear Parents, 

Greeting from AIAS! 

We are happy to inform you that the Report Cards of the Second Term will be available in  

School Parent Portal between  2:00 - 5:00 pm on SUNDAY 26 April 2020. Please follow the 

below steps to open the Progress Report from Parent Portal.  

• Step1:      Open School Website http://aias.ae/ 

• Step2:     Scroll down and click “Parent / Staff login”  

• Step3:     Please insert the Username and Password of your Parent Portal     

• Step4:    Choose “Academics” from the left side menu and Click Report Card 

Step5:    Choose “Progress Term1” from the drop-down menu and click GO  

               button. Then you can view your Child’s Report Card.  

                 

The username and password of your parent portal is already explained to you before in the 

previous email. We are sure that you can access them now as it is the same procedure as that 

of accessing the weekly plan. We follow the account username template as “AIQNP+Student 

ID number”. As an example, see below: 

Child’s student ID is 1234 then your username will be “AIQNP1234” 

Password is 123456 Now your Parent Portal is open.  

 

Please change your password once you login to your account for security reasons. If you face 

any issues in opening of the report card, please feel free to contact us at:  

it@alitqanamericanschool.com 

If you have  queries or clarifications about your child’s report card, feel free to contact  

Surveillance Supervisor, Mrs. Amani Araji : sl01@alitqanamericanschool.com  any day from 

April 26th to 29th and she will coordinate with the in charge person to address your concerns.  

We look forward for your usual cooperation and support. 

Kind Regards, 

Mrs. Jessica Griffin 

Principal 

 

 

http://aias.ae/
mailto:it@alitqanamericanschool.com
mailto:sl01@alitqanamericanschool.com


 

 توزيع شهادة الدرجات

 

 2020أبريل  23الخميس 

 األعزاء، أولياء األمور

بين الساعة    Parent Portal على ال الفصل الدراسي الثاني ستكون متاحة  شهادة درجاتيسعدنا أن نحيطكم علًما بأن 

 .لتحميل الشهادة. يرجى اتباع الخطوات التالية 2020أبريل  26يوم األحد من مساًء  5:00 - 2:00

 /http://aias.ae: زيارة موقع المدرسة 1الخطوة  •

 ”Parent / Staff login“/ الموظفين"  أولياء األمور: انقر فوق "تسجيل دخول 2الخطوة  •

 : الرجاء إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك3الخطوة  •

 "Report Card" من القائمة الموجودة على الجانب األيسر ثم انقر فوق "Academics: اختر "4الخطوة  •

. اآلن يمكنك االطالع على شهادة درجات GO" من القائمة وانقر فوق Progress Term1 : اختر "5الخطوة  •

 طفلك.

من قبل في رسالة البريد   Parent Portal بال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين كيفية حصولكم على تم شرح 

مثال ، انظر لل".  AIQNP ومن ثم الطالب"رقم هوية  التاليكـ تبدو اسم المستخدم للحساب إن صياغة اإللكتروني السابقة.

 أدناه:

 "AIQNP1234اسم المستخدم الخاص بك سيكون ": 1234الطالب هو رقم 

 .123456كلمة المرور هي 

،  االطالع على الشهادةيرجى تغيير كلمة المرور بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك ألسباب أمنية. إذا واجهت أي مشاكل في  

 على:  التواصل معنافال تتردد في 

it@alitqanamericanschool.com 

لمراقبة ، السيدة أماني ا ةإذا كانت لديك استفسارات أو توضيحات حول بطاقة تقرير طفلك ، فال تتردد في االتصال بمشرف

أبريل ، وستقوم بالتنسيق مع الشخص  29إلى  26في أي يوم من  sl01@alitqanamericanschool.comعرجي: 

 . حل الشكوىالمسؤول ل

 كركم على حسن تعاونكم معنانش

 

 مديرة المدرسة:

 السيدة جيسيكا جريفين

 

 

 

 

 

 


