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REPORT CARDS MEMO 

10 January 2023         Ref: 2023/42 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family! 
 
As the school intends on releasing the 1st term 
report cards on 10th January 2023, 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 (23rd January to 2nd 
February 2023) 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 26th January 2023 will not be 
entertained. All report card marks will be final 
and considered valid after the 26th.  

 
• The numerical report cards for Grade 12 will 

also be released on 12th January 2023. 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 a Parent – 
Teacher meeting on Saturday, 21st January 
2023, from 10 AM to 1 PM. More details will 
be released via memo next week. 

Best regards 
 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 أولياء األمور االعزاء،

 

 اإلتقان األمريكيّة! تحياتنا من عائلة مدرسة 

 

بما أن المدرسة ستقوم بإرسال التقرير المدرسي لدرجات الطالب في 

 ، فمن الضروري تذكيركم بالنقاط التالية:2023يناير  10

 من الممكن الوصول إلى التقرير المدرسي عبر بوابة أورايزن.  •

 فبراير 2إلى  يناير 23فترة اسبوعين )من  لدى أولياء األمور •

واصل مع المدرسة حول أي تساؤل متعلق بدرجات  ( للت2023

الطالب. بإمكانكم إرسال إيميل إلى 

.info@alitqanamericanschool.com  الرجاء  

بأن أي تساؤل أو شكوى متعلقة بالدرجات تم التقدم بها   اإلنتباه

ستكون جميع  فلن يتم النظر إليها.  2023يناير  26بعد 

الدرجات في التقرير المدرسي نهائية وتُعتبر صالحة بعد تاريخ  

 يناير.  26

صفوف الثاني عشر  سيتم إرسال التقرير المدرسي الرقمي ل •

ستخدام هذا التقرير . باإلمكان ا2023يناير  12أيضاً في 

للتسجيل الجامعي المستقبلي. في حال طلب أي ملف من  

المدرسة، الرجاء إرسال إيميل على 

info@alitqanamericanschool.com .   وطلب

بأن المدرسة ستحتاج فترة  الملف المطلوب. الرجاء أخذ العلم

اسبوع لمعالجة الطلب وإصدار الملف المطلوب. ستكون جميع  

الملفات مختومة وموافق عليه بشكل رسمي عند العودة 

 للمدرسة. 

باإلمكان اإلطالع على التقرير المدرسي عبر بوابة أورايزن.  •

في حال مواجه أي صعوبة بالوصول إلى التقرير المدرسي  

إرسال إيميل إلى  البنكم، الرجاء 

it@alitqanamericanschool.com . 

ستقوم المدرسة بجدولة إجتماع ألولياء األمور مع المعلمين يوم  •

صباحاً وحتّى الساعة   10من الساعة  2023 يناير  21السبت 

. سنقوم بتزويدكم بالتفاصيل اإلضافية بمذكرة منفصلة ظهراً  1

 اإلسبوع القادم. 
 

 أفضل التحيات،

 السيّدة جيسكا جريفن 

 مديرة المدرسة
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