
 
 

 
There are two options you can login to Daymap Parent’s Portal. 
  

1. Through Laptop or Desktop 
2. Through your mobile phones. 

  
Please follow the instructions mentioned below for each of the options. 

  
1. Laptop/ Desktop login 

  
Steps Involved - (for the first-time login): 
 

a. You will receive an email from IQRA college administration team to create a password 
for your Daymap parent’s portal account. 

b. Cut and paste the link into a separate internet browser (Safari, Chrome, etc) to create a 
password. 

c. After creating your password, you will get access into IQRA college parent’s portal. 
d. Use your registered email and newly created password in step c  to login into the 

Daymap parents portal.  
e. After you completed above steps for the first login you will be able to login normally by 

following the below steps:   
o Go to https://www.iqracollege.sa.edu.au/ 
o Click Intranet > https://www.iqracollege.sa.edu.au/intranet/  
o Parents > Daymap Parent Portal  

o Login onto the link  https://iqracollege.daymap.net/daymapConnect/ 
o Enter your Daymap UserID and Password provided by IQRA and sign in. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iqracollege.sa.edu.au/
https://www.iqracollege.sa.edu.au/intranet/
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2. Mobile login 
  

Note: iPhone users require a minimum of iOS 9.0 and Android users require a 
minimum of 4.4 (KitKat). 

  
Steps involved: 
 

a. You will receive an email from IQRA college administration team to create a password 
for your Daymap parent’s portal account.  

b. Download the Daymap Mobile app from App Store (iPhone users) or Play Store (Android users) in 
your phone. 

c. Then open a new internet browser (Safari, Chrome etc) and login onto the 
link  https://iqracollege.daymap.net/daymapConnect/ 

d. Login with your registered email and newly created password and then click on the mobile icon at 
the top of your screen 

 

 

 
 

o Your Daymap login in phone gets configured now and next time you can just click on 
the Daymap app on the phone to login directly. 

o You may be requested to allow Daymap to send you notifications, this will be required if 
you wish to receive push notifications when you receive a message from the school. 

o Depending on your device, you may need to re-enter your credentials for the home screen 
of the app to load. 

 
If you have any further inquiries, please don’t hesitate to call, or ask us. 

 

We thank all parents and caregivers who have been supportive. May Allah reward you for your kind 

understanding and support. 

 

Jazakallah Khair, 
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 Daymap خالل برنامج تسجيل الدخول إلى بوابة الوالدين  لتمكينكم منهناك خياران 
  

 .الكمبيوتر المكتبيمن خالل الكمبيوتر المحمول أو 1 .

 .من خالل الهواتف المحمولة الخاصة بك 2.
  

 .الخياراتيرجى اتباع التعليمات المذكورة أدناه لكل خيار من 

  

 المكتبيتسجيل الدخول ألجهزة الكمبيوتر المحمول /  .1

  

 الخطوات المتضمنة: )تسجيل الدخول ألول مرة( 

 

a.  إلنشاء كلمة مرور لحساب مدرسة اقرأستتلقى بريًدا إلكترونيًا من فريق إدارة Daymap الخاص بك. 

b. ولصق الرابط في متصفح منفصل  قم بقص Chrome) (…Safari, إلنشاء كلمة مرور. 

c.  ستتمكن من الوصول إلى بوابة أولياء بك،بعد إنشاء كلمة المرور الخاصة ( األمورParents portal )  الخاصة

 .بمدرسة اقرأ

d. كما في الخطوة )مؤخرا ها ؤالتي تم انشا استخدم البريد اإللكتروني المسجل وكلمة المرور(c   لتسجيل الدخول إلى

 Daymap أولياء األمور في برنامجبوابة 

e.   تسجيل ألول  أعاله  المذكورة  الخطوات  إكمال  طبيعي  دخول،بعد  بشكل  الدخول  تسجيل  من  باتباع    الحقا  ستتمكن 

 :الخطوات التالية

o اذهب إلىhttps://www.iqracollege.sa.edu.au/  

o انقر فوق إنترنتhttps://www.iqracollege.sa.edu.au/intranet/ 

o  أولياء( األمورPARENTS)< Parent Portal Daymap 

o تسجيل الدخول على الرابطhttps://iqracollege.daymap.net/daymapConnect/  

o   جلبرنامالمستخدم وكلمة المرور    اسمأدخل  Daymap  وقم    اقرأ  مدرسة   من  واللذان تم تزويدكم بهما

 بتسجيل الدخول. 

 

https://www.iqracollege.sa.edu.au/
https://www.iqracollege.sa.edu.au/intranet/
https://iqracollege.daymap.net/daymapConnect/


 
 

 

 

 

 من خالل الهاتف المحمولتسجيل الدخول  .2

  

ما ال يقل   (Android)   األندرويدو  ويتطلب مستخدم    iOS 9.0   إلى حد أدنى   (iPhone)و اآليفون  مالحظة: يحتاج مستخدم

 .(KitKat) 4.4عن 

 

a)  إلنشاء كلمة مرور لحساب  إدارة مدرسة اقراستتلقى بريًدا إلكترونيًا من فريقDaymap  .الخاص بك 

b) قم بتنزيل التطبيق(Daymap App) من App Store يمستخدمل (iPhone)  او  Play store ( لمستخدميAndroid )   

c) …( قم بقص ولصق الرابط في متصفح منفصلSafari, Chrome إلنشاء كلمة ) .مرور 

  //https://iqracollege.daymap.net/daymapConnectثم افتح المتصفح وقم بتسجيل الدخول على الرابط

d)  ثم انقر مؤخرا لتسجيل الدخول إلى بوابة أولياء األمور  انشاؤهااستخدم البريد اإللكتروني المسجل وكلمة المرور التي تم

 الشاشة. فوق رمز الهاتف المحمول في الجزء العلوي من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o   إلى الدخول  تسجيل  تكوين  تطبيق    هاتفكفي    Daymapيتم  فوق  النقر  فقط  يمكنك  القادمة  المرة  وفي  اآلن 

Daymap  .على الهاتف لتسجيل الدخول مباشرة 

o لـ السماح  منك  يُطلب  إشعارات   Daymap قد  تلقي    إليك،بإرسال  في  ترغب  كنت  إذا  مطلوبًا  هذا  وسيكون 

 .إشعارات فورية عندما تتلقى رسالة من المدرسة

o   نوع إع  جهازك، بحسب  إلى  تحتاج  ليتم  قد  للتطبيق  الرئيسية  للشاشة  بك  الخاصة  االعتماد  بيانات  إدخال  ادة 

 تحميلها.

 

 السؤال.ال تتردوا باالتصال او  مستقبلية كان لديم أي استفسارات إذا 

 

. جزاكم هللا خيًرا على حسن تفهمكم ودعمكم داعمين لنانشكر جميع اآلباء ومقدمي الرعاية ال   

 

 ، اً هللا خير  مجزاك

 

https://iqracollege.daymap.net/daymapConnect/

