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UPDATES 
 

AY 2022/2023 
Date: 04/09/2022         Ref: 2022/03 

Dear Parents,  
 
Greetings from AIAS! Congratulations for our students 
for the completion of the first week (Induction Week) 
successfully.  
 
We would like to inform you that starting next week 
teaching and learning will begin as planned. For this 
reason, we encourage you to read the following 
carefully: 
 
Learning Matrix:  
 
Please follow the next steps to access your Orison 
account to find the Learning Matrix which clearly 
explains what students will do in their classes from 
Monday to Thursday: 
 
Step 1: Open School Website https://aias.ae/ 
 
Step 2: Scroll down and click “Parent / Staff login” 
 
Step 3: Please insert the Username and Password of 
your Parent Portal Account. Username is AIQNP 
”student id” and the default password is 123456 

For example, if your Child’s student ID is 1234 then 
your username will be AIQNP1234  

Step 4: Click the Learning Matrix icon from the home 
page. 

MS Teams: 

MS Teams will be the platform for virtual classes (if 
needed) from KG to Grade 12. You can use your 
school email and password to log in to your MS Teams 
account.  

The school email id pattern of your child will be 
“student id@alitqanamericanschool.com” 

For example, if your student ID is 1234, your email id 
will be 1234@alitqanamericanschool.com. 

Password: The default password is aias@321 

If you don’t have your student id, please contact 
info@alitqanamericanschool.com to get your child’s 
student ID. 

Please click here to download MS Teams for Desktop 
and Mobile.  

 ور األعزاء، أولياء األم  

 . حياتأطيب الت  منا لكم 

 تهانينا لطالبنا األعزاء بمناسبة إتمام اإلسبوع األول )اإلسبوع التمهيدي( بنجاح. 

حب ذ   د إعالمكم بأنه سيتم البدأ بالتدريس والتعل م كما هو م خطط له. ولذلك، فمن الم  نو 

 قراءة التالي بتمع ن: 

 الخّطة اإلسبوعية  

ورايزن الخاص بكم، ولذلك  الرجاء منكم إتب اع الخطوات التالية للولوج إلى حساب األ

للحصول على الخط ة اإلسبوعية والتي ستشرح لكم بوضوح ما يتوجب على الطالب  

 القيام به في صفوفهم من يوم اإلثنين وحتى يوم الخميس: 

 /https://aias.aeالخطوة األولى: إفتح موقع المدرسة 

الضغط على زر "دخول أولياء وإلى إسفل الصفحة  بالذهابقم الخطوة الثانية: 

 األمور / الموظفين". 

قم بإدخال إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب بوابة  ،الخطوة الثالثة: رجاء  

" مع "رقم الطالب"  AIQNP أولياء األمور الخاصة بكم. إن إسم المستخدم هو "

 .  "123456وكلمة المرور هي " 

، فإن إسم المستخدم سيكون 1234على سبيل المثال: إذا كان رقم إبنكم هو 

AIQNP1234  . 

ة الموجودة على الصفحة  الخطوة الرابعة: إضغط على أيقونة الخطة اإلسبوعي

 الرئيسية للموقع. 

 برنامج تيمز  

عت   ضرورية( وذلك من  مد للصفوف اإلفتراضية )إذا كانت إن تيمز هو البرنامج الم 

وضة وإلى الثاني عشر ثانوي. بإمكانكم إستخدام إيميل المدرسة  صف مرحلة الر  

 الخاص بكم وكلمة المرور وذلك للولوج إلى حساب تيمز.  

 إن إيميل إبنكم سيكون على الشكل التالي: 

 comرقم الطالب@مدرسة اإلتقان األمريكية. 

، فإن شكل اإليميل الخاص به  1234وعلى سبيل المثال: إذا كان رقم إبنكم هو 

 alitqanamericanschool.com@1234سيكون: 

عد ة مسبقا  هي كلمة المرور: إن كلمة المرور   . aias@321الم 

م لرقم إبنكم الطالبي، الرجاء التواصل على اإليميل  ك  في حال عدم إمتالك  

info@alitqanamericanschool.com   .وذلك للحصول على الرقم المطلوب 

لتحميل برنامج تيمز لسطح المكتب )على الكمبيوتر الشخصي أو    هناالرجاء الضغط 

 المحمول( وللموبايل.

 كيفية تحميل وتنزيل برنامج تيمز. لمشاهدة  هناالرجاء الضغط 

 تطبيق كالس دوجو 

ولمعرفة   وأوالء األمور،إن مهمة هذا التطبيق تسهيل عملية التواصل بين المعلمين 

سلوكيات الطالب ضمن الصف والمدرسة. سوف تتلقون دعوة إلستخدام التطبيق عبر 

إرشادكم لقبول  و عبر رقم الموبايل الذي قمت بالتسجيل بواسطته. وسيتمأإيميلكم 

https://aias.ae/
mailto:1234@alitqanamericanschool.com
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app
https://aias.ae/
mailto:1234@alitqanamericanschool.com
mailto:info@alitqanamericanschool.com
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app
https://www.youtube.com/watch?v=Rf2hLoPtiEs&feature=youtu.be
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Please click here to watch how to download and install 
MS Teams. 

Class Dojo: 
 
This App is to communicate with the teachers and 
know the behavioral standing of your child. You will 
receive an invitation via your email or registered 
mobile number where you are instructed to accept our 
invitation to set up the classes. Previously registered 
parents in this App will get the updates in the first 
week. 
 
Please click here to find the steps of accessing Class 
Dojo. 
 
 
Timetable: 
 
Timetable will be made available on Sunday 04 Sep 
2022 in our school website under the tab “Timetable” 
or click here.  
 
Parents Orientations: 
 
We invite parents to attend the following orientations 
to be aware of the school policies and new initiatives:  
 
Webinar 1:  
Title: Parent’s Orientation of Academics and 
Administrative Policy-The overview. 
Date and time: 14th Sept 2022 from 5:00 to 6:00 pm 
Venue: Online via Zoom (Link will be shared later)  
 
Webinar 2:  
Title: AP Program Orientation for grade 9 to 12 
parents.  
Date and time: 29th Sept 2022 from 5:00 to 6:00 pm 
Venue: Online via Zoom (Link will be shared later)  
 
Devices: 
 
Students are encouraged to bring their own devices 
(Laptops or Tablets) along with their books and copy 
books starting next week. All students should sign the 
Acceptable Use Policy before start using their devices. 
This policy will be given to students by homeroom 
teachers.  
 
PCR:  
 
Students who are joining the school for the first-
time next week, they need to submit a negative 
PCR test result with 96 hours validity.  
 
 
Kind regards, 
 
Ms. Jessica Griffin 
School Principal 
 

الدعوة واإلنضمام للصفوف الخاصة بإبنكم. بالنسبة ألوالء األمور الذين تم تسجيلهم 

 مسبقا  في التطبيق، فستحصلون على أخر المستجدات خالل اإلسبوع األول.  

 للوصول إلى التطبيق.   لإلطالع على الخطوات الضرورية  هناالرجاء الضغط 

 

 الجدول الزمني للدراسة

سيكون بإمكانكم الحصول على الجدول الزمني يوم األحد الموافق للرابع من شهر  

تاح على موقع المدرسة تحت زر "الجدول الزمني"، أو بإمكانكم   2022سبتمبر  والم 

 للحصول عليه. هنا الضغط 

 الجلسات التوجيهيّة الخاصة بأولياء األمور

دواعي سرورنا دعوتكم لحضول الجلسات التوجيهي ة والهادفة إلعالمكم بسياسات   من

 المدرسة والمبادرات الجديدة فيها: 

 ولى: الندوة األ 

  – العنوان: الجلسة التوجيهي ة ألولياء األمور المتعلقة بالسياسة األكاديمي ة واإلداري ة 

ز.   الموج 

من الساعة الخامسة وحتى   2022التاريخ والوقت: الرابع عشر من شهر سبتمبر 

 . الساعة السادسة مساء  

 : أونالين عبر تطبيق زوم )سيتم مشاركة الرابط الحقا (. المكان

 الثانية:الندوة 

لألولياء أمور الطلبة من   APالعنوان: الجلسة التوجيهي ة الخاصة بالبرنامج المتقد م 

 التاسع وحتى الثاني عشر.

من الساعة الخامسة   2022التاريخ والوقت: التاسع والعشرون من شهر سبتمبر 

 وحتى السادسة مساء . 

 ا (. المكان: أونالين عبر تطبيق زوم )سيتم مشاركة الرابط الحق

 األجهزة اإللكترونيّة 

فض ل إحضار الطالب إلجهزتهم الخاص ة )أجهزة الكمبيوتر المحمول أو   من الم 

األلواح الرقمي ة( معهم باإلضافة إلى كتبهم ودفاترهم إبتداء  من بداية اإلسبوع القادم. 

ب على جميع الطالب التوقيع على مستند سياسة اإلستخدام المقبول والتي سيتم  يتوج 

 الفصل )ضمن الفترة الصباحية قبل الحصة األولى(.  منحها للطالب بواسطة معلمين

 PCRمسحة 

يتوجب على الطالب الذين سينضمون للدوام المدرسي ألول مرة خالل السبوع القادم 

 ساعة. 96تسليم نتيجة مسحة سلبي ة ال تتعدى صالحيتها 

 خاءحة والرّ نتمنّى لكم دوام الصّ 

 أطيب التمنيات، 

 جيسيكا غريفن

 المدرسةمديرة 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rf2hLoPtiEs&feature=youtu.be
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/personal/icthod_alitqanamericanschool_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ficthod%5Falitqanamericanschool%5Fcom%2FDocuments%2FClassDojo%20memo%2D1st%20Sep%202022%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ficthod%5Falitqanamericanschool%5Fcom%2FDocuments&ga=1
https://aias.ae/academics/time-table/
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/personal/icthod_alitqanamericanschool_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ficthod_alitqanamericanschool_com%2FDocuments%2FClassDojo%20memo-1st%20Sep%202022%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ficthod_alitqanamericanschool_com%2FDocuments&ga=1
https://aias.ae/time-table/

