جدول الرسوم المدرسية ﻷكاديمية الﻌوسﺞ

Awsaj Academy Tuition Fees

للﻌام الدراسي 2019-2018

Schedule 2018-2019

رسوم القبول – ّ
الطﻼب الجدد
رسم التقديم
رسم التسﺠيل

رسم حﺠز المقعد

Admission Fees – New Student

ي .وهو رسم غير قابل لﻼسترداد ،يستح ّق ﻋﻠﻰ
قدره  500﷼ قطر ّ
ّ
الطﻼب الﺠدد فقط ﻋند تقديم طﻠب القبول.
ي وهو رسم غير قابل لﻼسترداد ،يسدّد ﻋند
قدره  3,000﷼ قطر ّ
قبول الطالب ،لﻠتأكيد ﻋﻠﻰ حﺠز مقعد له في المدرسة .والمدرسة في
ح ّل من البدء بإجراءات تسﺠيل الطالب في المدرسة أو إلحاقه بها إ ّﻻ
بعد تسديد هذا الرسم.
ي وهو رسم غير قابل لﻼسترداد ،يسدّد قبل
قطر
قدره  4,000﷼
ّ
نهاية العام الدراسي ،لﻠتأكيد ﻋﻠﻰ حﺠز مقعد لﻠعام الدراسي المقبل
ﻋﻠي أن يتم إستقطاﻋه و خصمه من رسوم الفصل اﻷول.

الدراسي *2019-2018
جدول الرسوم المدرسية  ،اﻷكاديمية ورسوم التغذية للﻌام
ّ
الصف
ّ
الصف السادس
التمهيدي حتّﻰ
ّ
الصف السابع حتّﻰ الثاني ﻋشر
ّ
صف التواصل اﻹجتماﻋي -برنامج تنمية السﻠوك
رسم تقنيّة المعﻠومات
رسم المصادر التعﻠيميّة
رسوم التغذية لﻠتمهيدي حتّﻰ الﺨامﺲ
رسوم التغذية لﻠصف السادس حتّﻰ الثامن
رسوم التغذية لﻠصف التاسع حتّﻰ الثاني ﻋشر
رسم إيداع مقابل حﺠز مقعد

الفصل
الفصل
الثاني
اﻷول
ّ
46,802
46,803
61,103
61,103
132,500 132,500
0
2,000
0
1,000
1,980
1,980
900
900
ﻋن طريق الدفع
4,000

ي
إجمال ّ
الرسوم
93,605
122,206
265,000
2,000
1,000
3,960
1,800

ّ
يستحق على الطالب رسوم إضافيّة مقابل الرحﻼت الميدانيّة أو المﺷاريع أو
مﻼحظة :قد
صة وسوف يعلم بها أولياء اﻷمور في حينه.
الفعاليّات الخا ّ

Application
Fee
Registration
Fee

QR. 500 non-refundable application fee is due at the
time of application.
QR 3,000 non-refundable registration fee is required
to confirm a seat at the school. The school will not
begin processing a student registration or enrollment
until the registration fees is paid.
Reenrollment QR. 4,000 non-refundable re-enrollment fee is
Fee
required before the end of the academic year to
confirm a seat for the next academic year, and it will
be deducted from the first term fees.
*Tuition, Academic & Lunch Fees Schedule for 2018-2019
Full
Payment
93,605
122,206
265,000
2,000
1,000
3,960
1,800

Term 2

Term 1

46,802
61,103
132,500
0
0
1,980
900
By Payment
4,000

46,803
61,103
132,500
2,000
1,000
1,980
900

Grade
KG - Grade 6
Grade 7 - Grade 12
Social Communication Class
Technology Fee
Educational Resources Fee
)Lunch Fees (KG to G5
)Lunch Fees (G6 to G8
)Lunch Fees (G9 to G12
Re-enrollment Deposit Fee

Note: Other fees for the field trips or special projects/events are
additional to this and will be communicated.
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Withdrawal Policy

2018-2019

2019-2018 سياسة انﺴﺤاب الطﻼب من المدرسة و استرداد الرسوم

Notice of Withdrawal Date

Amount owed for tuition
/ Fee Refund

المﺴترد/ المبلغ المﺴتﺤﻖ

Notification of withdrawal after
payment of application or registration
fee

No refund is granted for
application or registration
fee

رسوم التقديم والتسﺠيل غير
قابﻠة لﻺسترداد

إنسحاب الطالب بعد دفع رسوم التقديم و التسﺠيل

Notification of withdrawal within 10
school days from the start date of the
academic year

No payment is required

ﻻ توجد رسوم مستحقة علي
الطالب

 أيام دراسية من تاريخ10 إنسحاب الطالب خﻼل
بداية العام الدراسي

 من قيمة%50 يدفع الطالب
الفصل الدراسي

 يوم دراسي من20  إلي11 إنسحاب الطالب خﻼل
تاريخ بداية العام الدراسي

 من قيمة%100 يدفع الطالب
الفصل الدراسي

 يوم دراسي من تاريخ بداية20 إنسحاب الطالب بعد
العام الدراسي

 من قيمة%100 يدفع الطالب
العام الدراسي وﻻ يمكن
إسترداد إي من الرسوم

إذا أكمل الطالب الفصل الدراسي اﻷول وأي جزء من
الفصل الدراسي الثاني

Notification of withdrawal within 11– Family is invoiced for
20 school days from the start date of 50% of semester fees
the academic year
Notification of withdrawal after 20
school days from the start date of the
academic year

If a student attends semester 1 and any
part of Semester 2

Family is invoiced for
100% of Semester fees
No refund is granted
for the Semester
Family is invoiced for
100% of year fees
No refund is granted for
the year
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تاريخ إنﺴﺤاب الطالب

