السياسة  39سياسة الرسوم المدرسية

تتعلق بالمادة ( )44من الالئحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبو ظبي

الهدف:

تطمح مدرسة البشائر اخلاصة لتزويد الطلبة بتعليم ذي جودة عالية وتستعني على حتقيق ذلك بتحصيل رسوم من أولياء أمور طالهبا ،وتعتمد
املدرسة الرسوم املدرسية املعتمدة من دائرة التعليم و املعرفة ،واليت تضم :الرسوم الدراسية ورسوم الكتب والزي املدرسي واملواصالت.
تعتمد املدرسة هنجا واضحا وشفافا لتنظيم الرسوم وطريقة سدادها وتقوم بنشر ذلك على موقع املدرسة االلكرتوين ووسائل النشر املتاحة.

الموافقة المسبقة على الرسوم المدرسية:

تقوم املدرسة باحلصول على موافقة دائرة التعليم و املعرفة على الرسوم املدرسية واجلداول الزمنية لتسديدها وإجراءات دفعها قبل اإلعالن عنها ألولياء
األمور ،وقبل الشروع يف حتصيلها ،والتقوم املدرسة بتحصيل أية رسوم من أولياء األمور تتجاوز الرسوم املوافق عليها قبل بدء العام الدراسي.

تحصيل الرسوم المدرسية مقدماً:

 .1رسم تسجيل الطلبة أو إعادة تسجيلهم:
 ال تتقاضى املدرسة أية رسوم عند التقدم بطلب للقبول يف املدرسة ،وإمنا يتم دفع حجز مكان فقط عند القبول وإحضار مجيعاألوراق والثبوتات املطلوبة ،ويتم التسجيل أو إعادة التسجيل خالل أربعة أشهر قبل بداية العام الدراسي ،وحيسم الحقاً من الرسوم
املدرسية املعتمدة من دائرة التعليم و املعرفة حبيث ال يتجاوز هذا املبلغ  %5من قيمة الرسوم الدراسية املعتمدة.
 يف حال عدم التحاق الطالب باملدرسة لعدم توفر مقعد دراسي تلتزم املدرسة بإرجاع قيمة حجز املكان كامالً إىل ويل أمر الطالب. حيق للمدرسة االحتفاط بقيمة حجز املكان يف حال التحق الطالب باملدرسة ألي مدة من األسبوع األول يف الفصل الدراسي ،أومل يلتحق باملدرسة ومل يعلِم ويل األمراملدرسة بذلك كتابياً قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت ٍ
كاف.
ُ
 .2الرسوم الدراسية والرسوم األخرى:
 توفر املدرسة تسديد الرسوم على ثالثة أقساط متساوية حيث يتم حتصيل كل قسط يف بداية كل فصل دراسي. يتم إشعار األهل مبوعد تسديد القسط برسالة نصية تُرسل على اهلاتف النّقال الذي يعتمده األهل الستالم الرسائل عليه.صل الرسوم دفعة واحدة أو دفعتني ملن يرغب بذلك من أولياء األمور.
 ميكن أن ُحت ّ يتم استصدار مطالبات مالية جلهات عمل بعض أولياء األمور احلاصلني على بدل تعليم ألبنائهم حسب الطلب بشكل تفصيلي أوإمجايل ،حيث يقدموهنا جلهات عملهم ويتم حتصيل رسوم أبنائهم بناء عليها.
صل األقساط (الرسوم الدراسية واملواصالت) على النحو التايل:
 إذا ترك الطالب املدرسة ألي سبب كان خالل العامُ ،حتَ ّ يسدد رسوماً عن شهر كامل إذا التحق الطالب باملدرسة مدة أسبوع إىل ثالثة أسابيع.
 يسدد رسوماً عن شهرين كاملني إذا التحق الطالب باملدرسة مدة تزيد عن ثالثة أسابيع إىل ستة أسابيع كحد أقصى يف الفصل
الدراسي.
 يسدد رسوماً عن الفصل كامالً إذا التحق الطالب باملدرسة مدة تزيد عن ستة أسابيع يف الفصل الدراسي.

مالحظات هامة:
 حتسب اإلجازات الرمسية و أيام الغياب من مدة األسبوع  ،ويتم تقدير قيمة رسوم شهر واحد من قيمة إمجايل الرسوم الدراسية و رسوماملواصالت مقسمة على عشرة أشهر.
 -تسدد الرسوم كاملة دون النظر إىل غياب الطالب أوانقطاعه عن الدراسة مدة طويلة طاملا أنه مل ينسحب.

عدم دفع الرسوم المدرسية:
-

متنع املدرسة تسليم الكتب واستخدام احلافلة املدرسية طاملا مل يسدد قيمة رسوم الفصل الدراسي اخلاص هبا.
جيوز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً ملدة تصل إىل ثالثة أيام بسبب التأخري يف دفع الرسوم املدرسية ،بعد إنذار ويل أمره
ثالث مرات إنذاراً خطياً مدته أسبوع يف كل مرة.
جيوز للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب واالمتناع عن صرف شهادات االنتقال (أو حجب نقل الطالب على نظام معلومات الطالب
االلكرتوين) أو االمتناع عن إعادة تسجيل الطالب حلني إجراء التسوية اخلاصة بالرسوم.
ال حيرم الطالب من دخول امتحانات آخر الفصل أو السنة بسبب عدم دفعه الرسوم املدرسية.
التعامل مع قضية عدم دفع الرسوم املدرسية تكون بطريقة سرية مع األهل وذلك حلماية الطالب من اإلحرا..

زيادة الرسوم المدرسية:

تلتزم املدرسة باإلجراءات واملواعيد املطلوبة من دائرة التعليم واملعرفة عند تقدمي طلب زيادة الرسوم املدرسية اخلاصة باملدرسة.

طريقة التسديد :
 .1ميكن تسديد الرسوم املدرسية عن طريق التحويل البنكي يف حساب املدرسة.
حساب مدرسة البشائر الخاصة في بنك دبي اإلسالمي :
Dubai Islamic Bank

اسم البنك  :بنك ديب اإلسالمي.
احلساب باسم  :مدرسة البشائر اخلاصة
العنوان :

Al bashair Private School

Al Maktoum Street, United Arab Emirates
Account number 003520526120101

رقم احلساب :

IBAN Number AE16 0240 003520526120101

Soft code : DUIBAEAD
على أن يتم إرسال إيصال اإليداع أو التحويل البنكي لقسم احملاسبة على االمييل Faten@bashair-sch.ae :

الستكمال اإلجراءات الالزمة.

 .2يف حال عدم إمكانية التحويل البنكي ميكن الدفع نقدا .
 .3ال تقبل الشيكات.

