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Dear Parents  

Greetings! 

We are happy to inform you that the Term-1 Report Card of your 
child is now available on the School Parent Portal. 

Please follow the below steps to open the Report Card 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 Account Username is AIQNP ”student id” 

For example, if your Child’s student ID is 1234 then your 

username will be 

AIQNP1234 

Password is 123456 

Now your Parent Portal is open. 

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

Report Card 

Step5: Choose “Term-1” from the drop-down menu and click GO 
button. 

Step6: In the next page please click the button “Open External”.  

Now you can view your Child’s Report Card. 

Note: For Security reasons, please change your password once 

you login to your account. 

If you face any issues in opening the Progress Report, please feel free 

to contact at it@alitqanamericanschool.com 
 

 

 

Kind Regards, AIAS 

Management 

http://aias.ae/
http://www.orison.school/
http://www.orison.school/dashboard
http://www.orison.school/reportcard
mailto:it@alitqanamericanschool.com


 

 
 

 2021-2020السنة األكاديمية 

 

 رسالة إلى أولياء األمور / شهادة الفصل الدراسي األول

 2021/يناير/ 17

 أولياء أمورنا الكرام ،

 تحية طيبة وبعد ،،

من دواع ِ سرورنا إعالمكم بأن شهادة ابنكم/ابنتكم أصبحت اآلن متوفرة على منصة أولياء األمور على  

 - اتباع الخطوات التالية :موقع المدرسة اإللكتروني ، وللحصول عليها يرجى 

 /http://aias.ae : افتح موقع المدرسة   الخطوة األولى

 "   Parent / Staff  loginغط على "ضافي القائمة أدناه  :  الخطوة الثانية 

 وكلمة المرور . خدمتأرجو إدخال اسم المس:  الخطوة الثالثة

على    ”Student ID “ ويليه رقم الطالب   ”AIQNP“هو رمز  اسم المستخدم لمنصة أولياء األمور

كلمة المرور  و  " AIQNP1234فيصبح اسم المستخدم : " "  1234" سبيل المثال لو كان رقم الطالب : 

   123456هي : 

 وستكون منصة أولياء األمور الخاصة بك مفتوحة اآلن . 

و بعدها قم    من القائمة المنسدلة على الجهة اليسرى ”Academics“يار كلمة ت: قم باخ  الخطوة الرابعة

 " Card  Reportباختيار " 

 "   OG من القائمة المنسدلة واضغط على زر " "  Term 1: قم باختيار "  الخطوة الخامسة

 "     Open External :  في الصفحة التالية اضغط على "  دسةالخطوة السا

 شهادة ابنك / ابنتك للفصل الدراسي األول بنجاح .  واآلن تستطيع تصفح

، نرجو تغيير كلمة المرور الخاصة بك من بعد تسجل الدخول   للحفاظ على أمن المعلومات  مالحظة هامة :

 للمرة األولى .

ى المنصة اإللكترونية والحصول على شهادة  وفي حال واجهتكم أي مشاكل تقنية أو صعوبة في الوصول إل

الطالب/الطالبة الخاصة بكم ، نرجو التواصل مع البريد اإللكتروني التالي :  

 it@alitqanamericanschool.com 

 

 

 

 مع أطيب التحيات ،، 

 إدارة مدرسة اإلتقان األمريكية الخاصة 
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