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Reporting E-Safety Incidents through E-Safety Incident Log Form 

Date: 07/03/2021.                                                                                                    Ref: 2021/94 

Dear Parents,  

Greetings from AIAS Family! 

Safety is a priority at AIAS against any forms of online 

threats such as, but not limited to, cyberbullying and 

hacking. It is important you let us know immediately. 

You can report it directly to the homeroom teacher 

through the class dojo or you may email your child’s 

supervisors.  

 

A best alternatively solution is to report it via our E-

Safety Incident Log Form so we can get the details that 

are required for investigation. In the event of any e-safety 

threats, please use the following steps. 

 

Step 1: Visit the School Website: http://aias.ae/ 

Step 2: Click on E-Safety Tab.  

Step 3: Click on the E-Safety Incident Log Form. 

Step 4: Fill the link with the information needed  

Alternatively, you can directly use the below link:  

https://forms.gle/F5RMuKTeQ4vqJjV86 

You will be contacted by your child’s Social Worker for 

further investigation as soon as we received your report. 

The e-safety incidence form is supervised by our E-

Safety Officer on Communication, Ms. Amal Hassan. 

She will ensure that your report will be communicated to 

the right person as soon as logged in. 

 

Always remember that at AIAS, your children are always 

in safe hands.  

Regards, 

AIAS Management 

 

 أولياء األمور األعزاء،،، 

 

 لكم منا أطيب التحيات!

األمريكية التي  مدرسة اإلتقانأولويات  أهم منتعتبر  سالمة الطالب إن

 التمر ي شكل من أشكال التهديدات عبر اإلنترنت مثل أل تسعى للتصدي

بحال وقوع أي من هذه الحوادث مع طفلك، على حضراتكم والقرصنة. 

إرسال بريد  مأو يمكنك كالس دوجومن خالل مباشرة معلم الصف إبالغ 

.أطفالكمإلكتروني لمشرفي   

 

سجل عبر نموذج  أي شكوىاإلبالغ عن  تستطيعون :وسريع بديلحل ك

حتى نتمكن من الحصول على التفاصيل  حوادث السالمة اإللكترونية

. في حالة وجود أي تهديدات تتعلق بالسالمة  للقيام بالتحقيقالمطلوبة 

 اإللكترونية ، يرجى اتباع الخطوات التالية. 

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

 .E-Safetyفوق عالمة التبويب  النقر : 2الخطوة 

 فوق نموذج سجل حوادث السالمة اإللكترونية. النقر : 3الخطوة 

 الرابط بالمعلومات المطلوبة.  تعبئة: 4الخطوة 

 استخدام هذا الرابط مباشرة: مأو يمكنك

 https://forms.gle/F5RMuKTeQ4vqJjV86 

  للتحقيق بالتفاصيلاألخصائي االجتماعي  بعد ذلك، سيتواصل معكم

. يتم اإلشراف على نموذج السالمة من حضراتكم بمجرد تلقينا بالغ

 ستاذة آمال حسان األالسالمة اإللكترونية،  مسؤولةاإللكترونية من قبل 

 .المختص فور تلقي الشكوى.إلى الشخص م وستتأكد من إرسال بالغك

 . في أيد أمينة مدائًما: أطفالكوا تذكر 

 

 

 مع تحياتنا، 

 إدارة مدرسة اإلتقان األمريكية الخاصة 

 

http://aias.ae/
https://forms.gle/F5RMuKTeQ4vqJjV86
http://aias.ae/
http://aias.ae/
http://aias.ae/
https://forms.gle/F5RMuKTeQ4vqJjV86

