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Dear Parents, 

We hope you and your loved ones are keeping 

safe and healthy. 

This is to inform you, the Term 1 Progress Report 

Cards (AY 2021-2022) will be available on 7th 

January 2022 (Friday) on the Parents’ Portal. The 

concerned Homeroom Teachers will share the 

parent portal log- in details.  

Please note if you have not completed the tuition 

fee payment (1st and 2nd installment) for your 

child(ren), you will not be able to access the 

parent portal. Kindly visit the finance department 

8:00 am – 2:00 pm (Monday – Thursday) to 

complete the payments. 

Please note the KG1 and KG2 Term1 Progress 

Report Cards will be shared with the parents next 

week.  

If you have any questions or concerns please 

contact the school reception 03-767700 or email 

communication@alainamericanschool.ae 

 

Thank you 

Regards, 

AAAS Administration  

 

 

, ولياء األمور الكرامأ  

دوام الصحة و العافية   و ألحبائكم  نتمنى لكم  

  الدراسي   نود إعالمكم أن شهادات نهاية الفصل الدراسي األول للعام

ينايرعلى  7ستكون متوفرة غدا الجمعة الموافق ل  2022-2021

تفاصيل   معكم  موقع أولياء األمور . و سيشارك مدرسي الصفوف

 تسجيل الدخول للموقع . 

يرجى لفت انتباهكم أنه في حال عدم إتمام دفع الرسوم الدراسية  

للطالب )الدفعة األولى و الدفعة الثانية ( من القسط المدرسي فإنه لن  

 ن تسجيل الدخول لموقع أولياء األمور .يتمكن م

يرجى زيارة قسم المالية من يوم االثنين و حتى يوم الخميس من 

فيما يتعلق بدفع  ظهرا 2:00صباحا و حتى الساعة    8:00الساعة 

 .  الرسوم الدراسية  

يرجى العلم أن شهادات نهاية الفصل الدراسي األول لطالب الروضة  

 بوع القادم .سنية سيتم مشاركتها االاألولى و طالب الروضة الثا

 المتواصل  تقدر تماما جهودكم و دعمكم األمريكية  نأسرة مدرسة العي 

 دمتم سالمين

لمزيد من االستفسارات او الدعم يمكنكم دائما التواصل معنا عبر ايميل 

   Communication@alainamericanschool.ae التواصل

7677000 03او رقم الهاتف  

 إدارة روضة ومدرسة العين األمريكية
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