
نرجو من  القادم،  للعام  املالية  السياسة  أيديكم  الدراسي اجلديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وتضع بني  بالعام  اللغة  ثنائية  األوائل  تهنئكم مدرسة 
حضرتكم االطالع على هذه السياسة لضمان سير العمل وفق الضوابط والشروط املتفق عليها عند التسجيل.

يتعني على ولي األمر توقيع السياسة املالية مع املدرسة وااللتزام بها.

أوًال:الرسوم الدراسية بالدينار الكويتي:

*يطبق خصم السداد املبكر بنسبة ١٥٪  لتالميذ الروضة الثانية اجلدد املسجلني من خارج املدرسة، بينما يستمر بنسبة ٢٠٪ للتالميذ 
القدامى املسجلني يف أولى روضة ٢٠٢٣/٢٠٢٢يف حال جتديد التسجيل.

١.  رسوم التسجيل جلميع املراحل ١٠٠ د.ك وهي جزء من الرسوم الدراسية وغير قابلة لالسترداد أو التحويل، وهذه الرسوم تضمن 
حجز املقعد حتى أول يوم دراسي فقط.

يتعني على الطلبة املستجدين الذين مت تسجيلهم يف وقت الحق بعد بداية العام الدراسي دفع القسط الدراسي مباشرة وفقا جلدول 
الدفعات.

٢.  الرسوم الدراسية أعاله تشمل الكتب العربية واألجنبية وال تشمل الزي املدرسي واملواصالت والرحالت و الصور املدرسية والنوادي 
املفقودة ورسم  أو  التالفة  املدرسية  والكتب  املعارة  والكتب األجنبية  الدراسية  واملذكرات  واملطبوعات  الدوام  بعد  واألنشطة االختيارية 

املقابلة (االختبار) وأي رسوم أخرى.
٣.  يجب سداد األقساط مبواعيدها والطالب غير املسددين لكامل القسط األول لن تدرج أسماؤهم يف قوائم الصفوف ولن يسمح لهم 

بالدوام يف بداية العام الدراسي.
الثاني االبتدائي-  املقيد يف موعد أقصاه -ملرحلة رياض األطفال وللصفوف األول و  الطالب     - يستحق دفع رسوم إعادة تسجيل 
٢٠٢٣/١/٣٠ ولبقية املراحل حتى ٢٠٢٣/٣/٣٠  وذلك بواقع ١٠٠ د.ك عن كل طالب/طالبة كضمان حلجز املقعد للعام الدراسي التالي. 
تضمن رسوم التسجيل "١٠٠ د.ك" حجز مقعد للطالب فقط حتى تاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣، وهو آخر موعد أيضاً الستحقاق القسط 

األول .
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يف حال االنسحاب يتم تطبيق اإلجراءات التالية حسب قرار الوزارة رقم وت/ف٩١/٢:

مالحـــظة:
وفًقا لسياسات وزارة التربية، لن يتم نقل ملفات الطالب إلى مدارس أخرى ما لم تتم تسوية جميع الرسوم الدراسية املستحقة بالكامل. 
عالوة على ذلك، إذا مت سحب الطالب من املدرسة بعد اليوم األول من الدراسة فإن الدفعة األولى من الرسوم الدراسية ستكون مستحقة 
بغض النظر عما إذا استمر الطالب باملدرسة أم ال حيث أنه مت تخصيص مقعد لذلك الطالب ولن يتم نقل ملف الطالب حتى يتم سداد 

القسط األول.

رابعًا: االلتحاق المتأخر عن بداية العام الدراسي:

- يف حال التحاق الطالب بداية الفصل الدراسي الثاني يتم خصم القسط األول فقط وعليه سداد القسط الثاني والثالث إضافة إلى 
رسم التسجيل.

الطالب املنسحب يف الفترة من ٢٠٢٣/٠٩/٠١ إلى ٢٠٢٣/١١/٣٠

الطالب املنسحب يف الفترة من ٢٠٢٣/١٢/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٠١

الطالب املنسحب بعد ٠٣/٠١/ ٢٠٢٤ حتى نهاية العام الدراسي

يحق لولي األمر استرداد الرسوم الدراسية إذا لم يداوم الطالب من بداية العام الدراسي ويخصم رسم التسجيل فقط.

يستحق عليه ٣٤٪ من الرسوم الدراسية كاملة -بدون أي خصومات-

يستحق عليه ٧٦٪ من الرسوم الدراسية كاملة -بدون أي خصومات-

يستحق عليه ١٠٠٪ من الرسوم الدراسية كاملة -بدون أي خصومات-

أقر بأنني اطلعت على السياسة املالية أعاله وأوافق عليها، وأتعهد بتسديد الرسوم الدراسية يف مواعيد استحقاقها.

اســـــم الطـالب:

الرســـوم الدراسية لهذا العـــــام:                                                   ديـــنار كويتي فقـــط ال غيــــر.

اسم ولي األمر:

الصف املسجل فيه:

هــــــاتف ولي األمر:

توقيـــــــع ولي األمر:التــــــاريخ:

+ ضاحية صباح السالم، ق١، ش ١٣١، الكويت97121560 
Sabah AlSalem, block 1, st.131, Kuwait + 22021196


