
Guidelines for Parent login on School Website [www.islamia.ae] 

(For new user or forgot user name/password) 

1. If you want to update or create an user ID for the parent login to our school website, 

you have to email the name of your ward(s), Grade/Section, mobile number of parent 

and email address on which user name has to be created. (Note: email for user ID 

should be of google account. (Gmail). 

2. School authority will update and contact you after updating your information. 

3. To activate your ID on the website kindly do the following. 

I. Click on parent login on the school website and enter your email (Gmail) and click 

forgot password. 

II. A new window will appear to enter your registered email ID here and submit. 

III. You will receive an email in your gmail account, open it and follow the link (Blue 

in color) to create new password. 

IV. Password must be of 8 characters, one of the character must be in capital letter and 

one numeric. 

4. Close all the windows and then open the school website and go to parent login & 

enter the user ID and password. 

5. On the home page for your wards profile you can click the download icon to see the 

list of worksheets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أولياء األمورإرشادات تسجيل دخول 

 

 )للمستخدم الجديد أو نسيت اسم المستخدم / كلمة المرور(

 

. إذا كنت ترغب في تحديث أو إنشاء معرف مستخدم لتسجيل دخول أحد الوالدين إلى موقع مدرستنا ، 1

المحمول للوالد وعنوان  ، ورقم الهاتف الشعبةالخاص بك ، والصف /  الطالبفيجب عليك إرسال اسم 

البريد اإللكتروني الذي يوجد عليه اسم المستخدم ليتم انشائه. )مالحظة: يجب أن يكون البريد اإللكتروني 

 google. (Gmail.)لمعرف المستخدم من حساب 

 

 . ستقوم هيئة المدرسة بتحديثك واالتصال بك بعد تحديث معلوماتك.2

 

 القيام بما يلي. . لتفعيل هويتك على الموقع يرجى3

 

( وانقر فوق Gmailانقر على تسجيل دخول الوالدين على موقع المدرسة وأدخل بريدك اإللكتروني ) -1

 نسيت كلمة المرور.

 

 . ستظهر نافذة جديدة إلدخال معرف بريدك اإللكتروني المسجل هنا وإرساله.2

 

وافتحه واتبع الرابط )أزرق اللون( إلنشاء الخاص بك ،  Gmailثالًثا. ستتلقى بريًدا إلكترونًيا في حساب 

 كلمة مرور جديدة.

 

 أحرف ، ويجب أن يكون أحد األحرف كبيًرا ورقًما واحًدا. 8. يجب أن تتكون كلمة المرور من 4

 

. أغلق جميع النوافذ ثم افتح موقع المدرسة وانتقل إلى تسجيل دخول الوالدين وأدخل معرف المستخدم 5

 وكلمة المرور.

الخاص بك ، يمكنك النقر فوق رمز التنزيل لمشاهدة قائمة الطالب . في الصفحة الرئيسية لملف تعريف 5

 أوراق العمل.


