
 

 

 
STUDENT PROGRESS REPORTS MEMO 

 

07 March 2021 Ref: 2021/93 

 

Dear Parents  

Greetings! 

We are happy to inform you that the Term-2 Progress Report of your child is now available 

on the School Parent Portal. 

Please follow the below steps to open the Progress Report from your 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: In the next page please click the button “Open External”.  

Step6: Choose “Progress Term-2” from the drop-down menu and click GO button. 

Now you can view your Child’s Progress Report. 

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 
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 شهادة درجات الفصل الدراسي الثاني 

 

 

 

23-2-2021 

 

 األعزاء األمورأولياء 

 

 

 !لكم منا أطيب التحيات

 

 

 Parent Portal ال اآلن على  ةمتاح شهادة درجات الفصل الدراسي الثانيأن  إعالمكميسعدنا 

 

 :لالطالع على الشهادةيرجى اتباع الخطوات التالية 

 

 /http://aias.aeموقع المدرسة زيارة الخطوة األولى: 

 ”Parent / Staff login“ انقر على: 2الخطوة 

معرف   -” AIQNP ، اسم المستخدم هوParent Portal ال  : الرجاء إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب 3الخطوة 

 ”الطالب

 ، فسيكون اسم المستخدم الخاص بك 1234على سبيل المثال ، إذا كان معرف الطالب الخاص بطفلك هو 

AIQNP1234       123456كلمة المرور هي 

 .Parent Portalستستطيع الوصول لل اآلن 

    Report Card على   والنقر "Academics" قوموا باختيار: 4الخطوة 

  Open External: في الصفحة التالية ، يرجى النقر فوق 5الخطوة 

 .GO من القائمة وانقر فوق الزر "Progress Term-2" : اختر6الخطوة 

 .لشهادة الدرجاتالوصول اآلن يمكنك 

 .بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك طفلكيرجى تغيير كلمة المرور الخاصة ب مالحظة:

    it@alitqanamericanschool.comعلى وا بالتواصل معنا، ال تتردد بالوصول للشهادة مشكلةي بحال مواجهتكم أل

 

 

 مديرة المدرسة:

 السيدة جيسيكا جريفين 

mailto:it@alitqanamericanschool.com

