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REPORT CARDS MEMO 

April 2022                 Ref: 2022/127 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family! 
 
As the school intends on releasing the 2nd term 
report cards on 25th April 2022, we would like to 
take this opportunity to inform you of the 
following: 

• Report cards can be accessed through the 
Orison Parent Portal  
 

• Parents have two weeks (25th April to 9th 
May 2022) to contact the school regarding 
any concerns about their child’s report card. 
You can email your concerns to 
info@alitqanamericanschool.com. Please 
note that any report card related concerns 
raised after 9th May 2022 will not be 
entertained. All report card marks will be final 
and considered valid after the 9th.  

 
• The numerical report cards for Grade 12 will 

also be released on 25th April 2022. This 
report can be used for future 
university/college applications. If you require 
any documents from the school, kindly email 
info@alitqanamericanschool.com requesting 
for the needed file. Please allow the school 
one week to process and produce the 
needed document as requested. All 
documents will be stamped and approved 
once we return to school. 

 

• The report cards will be available for viewing 
through the Orison Parent Portal. If you are 
struggling with accessing your child’s report 
card, please email 
it@alitqanamericanschool.com for further 
support. 

 

• The school plans on conducting Parent – 
Teacher meetings during May. More details 
will be released soon. 

Best regards 
 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 
 لكم منا أطيب التحيات! 

 
نظًرا ألن المدرسة ستقوم بإصدار بطاقات تقرير الفصل الدراسي الثاني 

 ، نود أن ننتهز هذه الفرصة إلبالغكم بما يلي: 2022أبريل  25في 
 
 Orison Parent خالل من التقارير بطاقات إلى الوصول يمكن •

Portal 
 
  للتواصل( 2022 مايو 9 إلى أبريل 25) أسبوعين األمور أولياء أمام •

هذه  إرسال ميمكنك. أطفالهم تقرير طاقةبب الدرجات بشأن المدرسةمع 

 إلى اإللكتروني بالبريد المالحظات

info@alitqanamericanschool.com .أي أن مالحظة يرجى  

  لن 2022 مايو 9 بعد سيتم اإلشارة إليها التقرير ببطاقة  تتعلق مالحظة

  صالحة وتعتبر نهائية التقرير بطاقة عالمات  جميع ستكون. قبولها تمي

 . من مايو التاسع اليوم بعد

 

 عشر الثاني للصف الرقميةبالدرجات  التقارير بطاقات إصدار سيتم• 

للتسجيل  التقرير هذا استخدام يمكن. 2022 أبريل  25 في أيًضا

 من مستندات أي إلى بحاجة كنت إذا. الكلية/  الجامعية بالطلبات

 إلى إلكتروني بريد إرسال فيرجى المدرسة،

info@alitqanamericanschool.com المطلوب الملف لطلب .

 سيتم. المطلوب المستند إلصدار واحد أسبوع لمدرسةا إعطاء يرجى

 .المدرسة إلى عودتنا بمجرد عليها والموافقة المستندات جميع تصديق
 
  إذا. Portal  Orison Parentعلى  متاحة التقارير بطاقات ستكون •

 إرسال فيرجى ، طفلك تقرير بطاقة إلى  الوصول في صعوبة تواجه  كنت

  it@alitqanamericanschool.com إلى إلكتروني بريد

 . الدعم من مزيد على  للحصول
 
بشهر  ينالمعلم - األمور أولياء اجتماعات إلجراء المدرسة تخطط •

 قريباً.  التفاصيل من  المزيدب إعالمكم سيتم. مايو
 

 التحيات  أطيب مع

 

 مديرة المدرسة

 السيدة جيسيكا جريفين 
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