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 سياسات السدرسة السالية الخاصة بأولياء األمور 

 االندحاب( )التدجيل / استيفاء الرسوم /

 

  :التسجيل وإعادة التسجيل 
 

طالب جديدد ال تشددرج وال تغطية رسوم امتحانات تقييم و لقاء فتح ممف تدجيل درىم  555مبمغ  السدرسة ىتتقاضرسوم طمب التدجيل:  .1
يسكددا اسددتردادىا فددر بدداط ربددب الطالددب بلدددم مواصددمة التدددجيل فددر السدرسددة بلددد  بولددو. و سكددا وال  ترصددد تحددر الرسددوم السدرسددية

 استردادىا فقط فر باط  امر السدرسة بلدم  بولو ألسباب خاصة فر السدرسة.

ددب مدا %( ما قيسدة الرسدوم السدرسدية الددشو ة لقداء تددجيل طالدب جديدد تحت10يتم دفع ما ندبتو )تدجيل الطالب الجديد: رسوم   .2
 الرسوم الدراسية. 

  .لا يتم  بوط الطالب دون دفع رسوم التدجيل -

يتم ابتداب الرسوم عمى ما تبقى ما أشير لشياية اللام الدراسر عشد تدجيل الطالب الستأخر، مع األخذ بليا االعتبار أن كددر  -
 الذير يلتبر شيرًا كاماًل.

 %( ما قيسة الرسوم السدرسية الدشو ة تحتدب ما الرسوم الدراسية.5): يتم دفع ما ندبتو رسوم إعادة تدجيل الطالب القديم .3

 السدتحقة لمدشة األكاديسية الحالية.  السدرسية لا يتم بجز مقلد لمطالب دون دفع رسوم إعادة التدجيل وتدديد الرسوم  -

 

 

 :األقساط المدرسية وسياسة الدفع 
 

 بذيك مررفر فقط( عمى الشحو التالر:يتم دفع الرسوم الدراسية عمى ثالث دفلات )نقدًا أو  -
% ما الرسوم الدراسية مخردومًا مشيدا رسدوم التددجيل أو رسدوم إعدادة 33ما كل عام، وقيستيا  1/9الدفلة األولى بتار خ  .1

 التدجيل السدفوعة. 

 % ما الرسوم الدراسية.33ما كل عام وقيستيا  12/ 1الدفلة الثانية بتار خ  .2

 % ما الرسوم الدراسية.34ما كل عام وقيستيا  1/2الدفلة الثالثة بتار خ  .3

يدتم تددميسيسا مدع الدفلدة االولدى  1/2و 1/12يتم تدديد الدفلة الثانية والثالثة عا طر ق تحر ر شديكيا مددتحقا الددفع بتدار خ  -
 ما كل عام.  1/9بتار خ 

ألمدر إلدى السدرسدة مباشدرة، يرجدى تلب دة فر الحاالت التر تقوم بيا جية اللسل أو جيات أخرى بدفع الرسوم الدراسية عا ولر ا -
 نسوذج "اعتساد دفع الرسوم الدراسية عا طر ق جية اللسل" السرفق.

 درىم عا كل شيك مرتجع. 155سوف يتم ابتداب مبمغ  -
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 عدم دفع الرسوم السدرسية أو التأخر فر دفليا: -

لمسدرسة أخذ االجراءات التالية بلدد إندذار ولدر األمدر  تأخر ولر األمر بدفع الرسوم السدرسية بحدب سياسة الدفع أعاله يحقفر باط 
 ثالث مرات إنذارًا خطيًا مدتو أسبوع فر كل مرة. 

 بجب نتيجة الطالب.  -

 الحاجة.إيقاف الطالب عا الدراسة مؤ تًا لسدة ترل إلى ثالثة أيام تجدد بدب  -

 تغيير سياسة دفع الرسوم لملام القادم. -

 .القادم عدم تدجيل أو  بوط الطالب لملام -

 عدم اصدار شيادة انتقاط الطالب فر باط االنتقاط إلى مدارس أخرى. -

 

 

 االنسحاب:استرداد الرسوم عند  سياسة 
 

 رسوم التدجيل وإعادة التدجيل:   .1
إال فر باالت ولر األمر  إلى الطالب لملام الدراسر القادم رسوم إعادة تدجيلال يسكا استرداد مبمغ تدجيل الطالب الجديد و  -

 ستثشائية ومشيا عمى سبيل السثاط ال الحرر )ثبوت سفر اللائمة إلى بمد آخر، االنتقاط إلى إمارة أخرى(. ا
يحق لولر األمر استرداد رسوم التدجيل أو إعادة التدجيل  بل بدايدة اللدام الدراسدر فدر بداط تراجدع تقيديم السدرسدة بحددب  -

 لب إلى مدرسة ذات تقييم أعمى. توى أدنى وانتقاط الطادجياز الر ابة السدرسية إلى م

فر باط دفع ولر األمر كامل الرسوم السدرسية و رر االندحاب  بل بداية اللام الدراسر، يحق لو استرداد الرسوم السدفوعة،  -
 عمى أن تخرم مشيا رسوم التدجيل أو إعادة التدجيل. 

 
 االندحاب عشد بدء اللام الدراسر:   .2

 شير كامل إذا كان مدجاًل فر السدرسة لسدة أسبوعيا أو أ ل ما بدء اللام الدراسر.  يددد الطالب رسومًا دراسية عا  -
يددد الطالب رسومًا دراسية عا شير ا كدامميا إذا كدان مددجاًل فدر السدرسدة ألكثدر مدا أسدبوعيا وأ دل مدا شدير مشدذ بددء  -

 اللام الدراسر. 
 ر السدرسة مدة تز د عا شير وابد مشذ بدء اللام الدراسر. يددد الطالب رسومًا دراسية عا ثالثة أشير إذا كان مدجاًل ف -

 شروط أخرى 

  يدتم ابتددداب قيسدة الرسددوم السددتردة اعتبددارًا مددا تدار خ الطمددب الخطدر السقدددم رسدسيًا مددا ولددر األمدر بددوط رببتدو بلدددم اسددتسرار
 ابشو/ابشتو فر السدرسة )طمب االندحاب( وليس غياب الطالب عا السدرسة. 

 م الذير الوابد بقيسة إجسالر الرسوم الدراسية عمى عذرة أشير.تقدر قيسة رس 

  .تحتدب االجازات الرسسية وأيام الغياب ما مدة دوام الطالب فر السدرسة 



                                                                   
   

Al Ittihad Private School Jumeira 

 
Page 3 of 3  

  تطبق سياسة استرداد الرسدوم السدذكورة أعداله عمدى كدل فردل دراسدر عمدى بددة، بحددب تدار خ طمدب ولدر األمدر االنددحاب مدا
 السدرسة.

 فر باط عدم التحاق الطالب بالدراسة و بل بداية اللام الدراسر فقط.  تدترد رسوم الكتب 

  5جسيع الرسوم ماعدا الرسوم السدرسية والكتب والسواصالت خاضلة لزر بة القيسة السزافة والبالغة  %   

 

 

  :االنتقال من وإلى أفرع مدارس االتحاد األخرى 
 

 سختمفة، تلدط الرسوم الدراسية بدب رسوم الفرع السشتقل إليوفر باط انتقاط الطالب بيا أفرع مدارس االتحاد ال -

 
 

  :فصل الطالب 
 

  إذا تقرر فرل الطالب ما السدرسة ألي سبب وفر أي و ر ال يحق لو استرداد أي ما الرسوم السدفوعة أو تحو مو -

 

             

 

   ىي ة السلرفة والتشسية البذر ةتتوافق مع سياسات جسيع الدياسات أعاله 
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School Financial Policies related to Parents  

(Registration / Tuition Payments / Withdrawal) 

 

 Registration & Re-registration  
 

1. Application fee: The school charges AED 500 against processing the application of a new student to 

cover the costs of assessments exam, this application fee is not deductible from the tuition fees & it is 

not refundable in case the student decided not to continue the registration in the school and can only be 

refunded if the school decides not to continue the registration of the student. 

2. New Student Registration Fee: Payment of (01%) of the school’s annual tuition fees for a new student 

registration, and it is deductable from the tuition fee. 

- The student will not be accepted without paying the registration fees. 

- Fees will be calculated on the remaining months till the end of the academic year for late 

registration taking under consideration that a fraction of a month will be consider as a whole 

month.  

3. Existing student re-registration: Payment of (5%) of the school’s annual tuition fees (re-registration fees) 

deducted from tuition fees. 

- No students will be re-registered without paying the re-registration fees and settling all outstanding 

tuition fees for the existing academic year  

 

 Tuition Fees & Payment terms:  
 

- Tuition fees should be paid by three installments (cash or cheque only) as follows: 

1. First installment on 1st September of every year, total of (33%) of the school tuition fees after 

deducting (re-registration fees) or (registration fees).  

2. Second installment on 1st December of every year, total of (33%) of the school tuition fees. 

3. Third installment on 1st February of every year, total of (34%) of the school tuition fees. 

- Second & third installment should be paid by two postdated cheques on 1st December & 1st February 

and to be handed over along with the first installment on 1st September of every year.  

- In all cases in which the parent employer or any other party will be paying the tuition fees directly to 

the school on behalf of the parent, kindly fill the attached form “undertaking from Employer to pay 

Tuition fees”. 

- AED 100 will be charged against every return cheque.  
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-Failure to pay tuition fees or delay in payment: 

 In case of delay in payments as per the above school payment policy, the school has the right to proceed with 

the following procedures after sending three warning letters to the parent in writing: 

- Withholding student’s academic results.  

- Suspend the student for a period up to 3 days from attending classes renewed as and when 

required. 

- Changing the tuition fees payment terms to the parent for the next year. 

- Not accepting the student to re-register for next year.  

- Withholding the student’s transfer letter to other schools. 

 

 Withdrawal refund Policy:  
 

1. Withdrawal before the beginning of the academic year:  

Re-registration fees / Registration are not refundable if students choose not to return to school for the 

next academic year; except in certain cases including but not limited to, evidence of family traveling to 

another country or move to another Emirates.  

 

2. Withdrawal after the beginning of the academic year:  

- If the student was registered at the school for two weeks or less, one-month fees will be deducted. 

- If the student was registered at the school for a period between two weeks and one month, two months 

fees will be deducted. 

- If the student was registered at the school for more than a month, three months fees will be deducted.  

- The above conditions for refund apply to transportation fees if the service is provided by the school. 

 

Other conditions: 

 If a student register and do not attend to school, the above withdrawal policy will be applied, and 

the actual withdrawal date will be considered from the date of the parent’s written “withdrawal 

request” form to the school.  

 One Month fee is calculated by dividing the total tuition fees by ten.  

 Official holidays & student absence will be included along with the student attendance period.  

 The above-mentioned fees refund policy applies to each semester separately, according to the date 

the Parent’s requested to withdraw from the school. 

  Book fees are refunded if the student did not attend to school and before the beginning of the 

academic year only. 

 5% Vat will be applied on all fees except tuition fees, books & transportation.  
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 Transfer between Al-Ittihad Private schools branches: 

- In case of any student transferring to another branch of Al-Ittihad Private Schools the tuition fees 

will be adjusted according to the new branch the student is transferring to. 

 

 Expelling Students: 

If for any case the school decides to expel a student, the tuition fees will not be refunded. 

 

 

Above policies are in line with the 

Knowledge & Human Development Authority (KHDA) 
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