
 الخاصة مدرسة االتحاد
 

 

 سياسات المدرسة المالية الخاصة بأولياء األمور 

 انسحاب  ) (التسجيل / استيفاء الرسوم /

  التسجيل وٕاعادة التسجيل: –أ 
) سنوية (رسوم تسجيل وقبول%) من قيمة الرسوم المدرسية ال30يتم دفع ما نسبته ( : تسجيل الطالب الجديد -

  ة.الدراسيتحتسب من الرسوم 
  .لن يتم قبول الطالب دون دفع رسوم التسجيل والقبول •

التسجيل)  رسوم إعادة%) من قيمة الرسوم المدرسية السنوية (10دفع ما نسبته ( : يتمالطالب القديمإعادة تسجيل  -
 تحتسب من الرسوم الدراسية.

المستحقة للسنة األكاديمية  المدرسية وتسديد الرسوم التسجيللن يتم حجز مقعد للطالب دون دفع رسوم إعادة  •
  .الحالية 

  
إلـى ولـي األمـر فـي حـال عـدم رجـوع الطالـب للمدرسـة  رسوم إعادة التسجيل أو رسوم التسجيل والقبول ال يتم إعادة مبلغ*  

  ).على سبيل المثال ال الحصر (ثبوت سفر العائلة إلى بلد آخر، االنتقال إلى إمارة أخرى ومنها استثنائيةإال في حاالت 
 

 

 :األقساط المدرسية وسياسة الدفع-ب
 

 التالي:يتم دفع الرسوم الدراسية على ثالث دفعات (نقدًا أو بشيك مصرفي فقط) على النحو 
 
مخصــــومًا منهــــا رســــوم التســــجيل دراســــية % مـــن الرســــوم ال50مــــن كــــل عــــام، وقيمتهــــا  1/9الدفعـــة األولــــى بتــــاريخ  .1

  والقبول أو رسوم إعادة التسجيل المدفوعة.
 % من الرسوم الدراسية.25 عام وقيمتهامن كل  12/ 1الدفعة الثانية بتاريخ  .2
 % من الرسوم الدراسية.25 عام وقيمتهامن كل  1/3الدفعة الثالثة بتاريخ  .3

 
يتم تسليمهما مع الدفعة  1/3و 1/12بتاريخ يتم تسديد الدفعة الثانية والثالثة عن طريق تحرير شيكين مستحقا الدفع  -

  عام.من كل  1/9تاريخ االولى ب
في الحاالت التي تقوم بها جهة العمل أو جهات أخرى بدفع الرسوم الدراسية عن ولي األمر إلى المدرسة مباشرة،  -

 المرفق. "اعتماد دفع الرسوم الدراسية عن طريق جهة العمل"يرجى تعبئة نموذج 
 مرتجع.درهم عن كل شيك  100سوف يتم احتساب مبلغ  -

 
 
 



 سوم المدرسية أو التأخر في دفعها:عدم دفع الر  -
تأخر ولي األمر بدفع الرسوم المدرسية بحسب سياسة الـدفع أعـاله يحـق للمدرسـة أخـذ االجـراءات التاليـة بعـد في حال 

 خطيًا مدته أسبوع في كل مرة . إنذارًا ثالث مرات  إنذار ولي األمر
 
  .حجب نتيجة الطالب 

 تجدد حسب الحاجة تصل إلى ثالثة أيام  إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتًا لمدة. 
 . حرمان الطالب من استخدام حافالت النقل المدرسية 

  . تغيير سياسة دفع الرسوم للعام القادم 

 عدم تسجيل أو قبول الطالب للعام القادم . 

 . عدم اصدار شهادة انتقال الطالب في حال االنتقال إلى مدارس أخرى 
 

 :االنسحابسياسة  –ج 
 
 

 حاب قبل بدء العام الدراسي: االنس -1
ولـي  إلـىالتسجيل رسوم إعادة  مبلغال يتم إعادة ، و ن الطلبة الحاليين والطلبة الجددشروط استرداد الرسوم على كل م تنطبق
عدم رجوع الطالب للمدرسة إال في حـاالت اسـتثنائية ومنهـا علـى سـبيل المثـال ال الحصـر (ثبـوت سـفر العائلـة في حال األمر 
 .  د آخر ، االنتقال إلى إمارة أخرى )إلى بل

 االنسحاب عند بدء العام الدراسي:  -
 .يسدد الطالب رسومًا دراسية عن شهر كامل إذا داوم في المدرسة أسبوعين فأقل من بدء العام الدراسي  -أ 
شهر منـذ بـدء العـام يسدد الطالب رسومًا دراسية عن شهرين كاملين إذا داوم في المدرسة أكثر من أسبوعين وأقل من  - ب

 .الدراسي
  .الطالب رسومًا دراسية عن ثالثة أشهر إذا داوم في المدرسة مدة تزيد عن شهر واحد من بدء العام الدراسي يسدد - ج
فـي الحـاالت التـي تقـوم المدرسـة بتـوفير خدمـة النقـل  رسوم المواصالت ينطبق عليها مـا ينطبـق علـى الرسـوم الدراسـية –د 

 .  للطلبة
    

 ــات:مالحظ
، ويعتبـر تـاريخ إخطـار ولـي مـا ورد فـي سياسـة االنسـحاب أعـاله ، يطبـق عليـها سجل الطالب ولـم يلتحـق بالمدرسـةإذ •

 .بئة نموذج طلب انسحاب من المدرسةالمدرسة خطيًا هو تاريخ االنسحاب الفعلي عن طريق تع إلدارةاألمر 
 .على عشرة أشهر ي الرسوم الدراسيةتقدر قيمة رسم الشهر الواحد بقيمة إجمال •
 تحتسب االجازات الرسمية وأيام الغياب من مدة دوام الطالب في المدرسة .  •
 
 

  التسجيل المتأخر:  -د 
يــتم احتســاب الرســوم علــى مــا تبقــى مــن أشــهر لنهايــة العــام الدراســي عنــد تســجيل الطالــب المتــأخر، مــع األخــذ بعــين  -

 .كامالً  االعتبار أن كسر الشهر يعتبر شهراً 
 
 

 من وٕالى أفرع مدارس االتحاد األخرى:  االنتقال –ه 
 .سية حسب رسوم الفرع المنتقل إليه، تعدل الرسوم الدرابين أفرع مدارس االتحاد المختلفةفي حال انتقال الطالب  -



 
 

  الطالب:فصل  –و 
 . عة أو تحويلهاي من الرسوم المدفو إذا تقرر فصل الطالب من المدرسة ألي سبب وفي أي وقت ال يحق له استرداد أ -

 
 

                 

 

  هيئة المعرفة والتنمية البشرية تتوافق مع سياسات سياسات أعاله الجميع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al Ittihad Private School 

 
 

School Financial Policies related to Parents  

(Registration / Tuition Payments / Withdrawal) 
A. Registration & Re-registration  

- New student registration: Payment of (30%) from the school’s annual tuition 
fees (registration and admission fees) deducted from tuition fees. 

• No students will be admitted without paying the re-registration and 
admission fees. 

- Old student re-registration: Payment of (10%) from 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  

 
* Re-registration fees / Registration & Admission fees are non-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. 

  
B. 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 (50%) of the school 
tuition fees after deducting (re-registration fees) or (registration and admission 
fees).  

2. Second installment on 1st December of every year, total of (25%) of the school 
tuition fees. 

3. Third installment on 1st March of every year, total of (25%) of the school tuition 
fees. 

• Second & third installment should be paid by two post dated cheques on 1st 
December & 1st March 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”. 

• Amount of Dhs. 100 will be charged against every return cheque.  
 



• Failure to pay tuition fees or delay in payment  
- Withholding student’s academic results. 
- Suspend the student for a period up to 3 days from attending classes renewed 

as and when required. 
-  Suspend the student from using the school buses. 
- Changing the tuition fees payment terms to the parent for next year. 
- Not accepting the student to register for next year.  
- Withholding the student’s transfer letter to other schools. 

 
C. Withdrawal Policy:  

1. Withdrawal before the beginning of the academic year:  
Re-registration fees / Registration & Admission fees are non-refundable if 
students choose not to return to school for the next academic year; except in 
certain cases include 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:  
a. If the student attends school for two weeks or less, one month fees will be 

deducted. 
b. If the student attends school for a period ranging between two weeks and 

one month, two months fees will be deducted. 
c. If the student attends for more than a month, three months fees will be 

deducted.  
d. The above conditions for refund apply to transportation fees if the service is 

provided by the school. 
Notes: 

• 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 request to the school throughout filling the 
“withdrawal request” form.  

• The value of the fee per month is calculated by dividing the total tuition fees 
by ten.  

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

 
D. Late registration :   

Fees will be calculated on the remaining months till the end of the academic 
year taking under consideration that a fraction of a month will be consider as a 
whole month.  

 
E. Transfer between Al-Ittihad  Private schools branches  : 

- In case of any student transferring to another Al-Ittihad Private Schools 
branch the tuition fees will be adjusted according to the new branch the 
student is transferring to.  
 



F. Expelling Students  : 
If for any case the school decides to expel a student the tuition fees will not be 
refunded.  

          
 

 

All the above policies are in correspondence with the policies of 

Knowledge & Human Development Authority (KHDA)  


