
 

  الرسوم المدرسيةسياسة  39السياسة 
                                                                                                                                                                       ( من الالئحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبو ظبي44تتعلق بالمادة )

 الهدف:
طالهبا، وتعتمد  تحصيل رسوم من أولياء أموربحتقيق ذلك على لتزويد الطلبة بتعليم ذي جودة عالية وتستعني  مدرسة البشائر اخلاصة تطمح 

 .رسوم الكتب والزي املدرسي واملواصالتالرسوم الدراسية و : واليت تضم ،التعليم و املعرفةدائرة من الرسوم املدرسية املعتمدة املدرسة 
  وطريقة سدادها وتقوم بنشر ذلك على موقع املدرسة االلكرتوين ووسائل النشر املتاحة.لتنظيم الرسوم  اوشفاف اواضح اتعتمد املدرسة هنج

 

 :فقة المسبقة على الرسوم المدرسيةالموا
إجراءات دفعها قبل اإلعالن عنها ألولياء سية واجلداول الزمنية لتسديدها و الرسوم املدر على  دائرة التعليم و املعرفةتقوم املدرسة باحلصول على موافقة 

 دء العام الدراسي.قبل ب املوافق عليهااألمور، وقبل الشروع يف حتصيلها، والتقوم املدرسة بتحصيل أية رسوم من أولياء األمور تتجاوز الرسوم 
 

 تحصيل الرسوم المدرسية مقدمًا:
 رسم تسجيل الطلبة أو إعادة تسجيلهم: .1

مجيع حضار إفقط عند القبول و  حجز مكانفع رسوم عند التقدم بطلب للقبول يف املدرسة، وإمنا يتم د ةال تتقاضى املدرسة أي -
رسوم خالل أربعة أشهر قبل بداية العام الدراسي، وحيسم الحقاً من اليل أو إعادة التسجيل ، ويتم التسجاألوراق والثبوتات املطلوبة

 % من قيمة الرسوم الدراسية املعتمدة.5حبيث ال يتجاوز هذا املبلغ  دائرة التعليم و املعرفةاملدرسية املعتمدة من 
 كامالً إىل ويل أمر الطالب.  املكان حجز قيمة يف حال عدم التحاق الطالب باملدرسة لعدم توفر مقعد دراسي تلتزم املدرسة بإرجاع -
يف حال التحق الطالب باملدرسة ألي مدة من األسبوع األول يف الفصل الدراسي، أو   بقيمة حجز املكانحيق للمدرسة االحتفاط  -

 مل يلتحق باملدرسة ومل يُعِلم ويل األمراملدرسة بذلك كتابياً قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت كاٍف.
 ية والرسوم األخرى: الرسوم الدراس .2

  .بداية كل فصل دراسي توفر املدرسة  تسديد الرسوم على ثالثة أقساط متساوية حيث يتم حتصيل كل قسط يف -
  يتم إشعار األهل مبوعد تسديد القسط برسالة نصية تُرسل على اهلاتف الّنقال الذي يعتمده األهل الستالم الرسائل عليه. -
 .ملن يرغب بذلك من أولياء األمور واحدة أو دفعتنيميكن أن حُتّصل الرسوم دفعة  -
يتم استصدار مطالبات مالية جلهات عمل بعض أولياء األمور احلاصلني على بدل تعليم ألبنائهم حسب الطلب بشكل تفصيلي أو  -

 إمجايل، حيث يقدموهنا جلهات عملهم ويتم حتصيل رسوم أبنائهم بناء عليها.
 :النحو التايلعلى  (املواصالت)الرسوم الدراسية و ، حُتَّصل األقساط العامخالل بب كان ترك الطالب املدرسة ألي سإذا  -

  مدة أسبوع إىل ثالثة أسابيع التحق الطالب باملدرسةيسدد رسوماً عن شهر كامل إذا. 
   يف الفصل  كحد أقصىيسدد رسوماً عن شهرين كاملني إذا التحق الطالب باملدرسة مدة تزيد عن ثالثة أسابيع إىل ستة أسابيع

 الدراسي.
  إذا التحق الطالب باملدرسة مدة تزيد عن ستة أسابيع يف الفصل الدراسي. الفصل كامالً يسدد رسوماً عن 

 



  :مالحظات هامة

رسوم ، ويتم تقدير قيمة رسوم شهر واحد من قيمة إمجايل الرسوم الدراسية و  حتسب اإلجازات الرمسية و أيام الغياب من مدة األسبوع -
 املواصالت مقسمة على عشرة أشهر.

 سحب.دراسة مدة طويلة طاملا أنه مل ينتسدد الرسوم كاملة دون النظر إىل غياب الطالب أوانقطاعه عن ال -

 

 عدم دفع الرسوم المدرسية: 
 .هبا اخلاص الدراسي الفصل رسوم قيمة يسدد مل طاملا املدرسية احلافلة واستخدام الكتب تسليم املدرسة متنع -
 ويل أمرهبعد إنذار  بسبب التأخري يف دفع الرسوم املدرسية، ملدة تصل إىل ثالثة أيام مؤقتاً   جيوز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة -

 إنذاراً خطياً مدته أسبوع يف كل مرة. ثالث مرات
الطالب على نظام معلومات الطالب أو حجب نقل ) حجب النتيجة عن الطالب واالمتناع عن صرف شهادات االنتقال للمدرسةجيوز  -

 .ني إجراء التسوية اخلاصة بالرسومحل كرتوين( أو االمتناع عن إعادة تسجيل الطالبلاال
 ال حيرم الطالب من دخول امتحانات آخر الفصل أو السنة بسبب عدم دفعه الرسوم املدرسية. -
 هل وذلك حلماية الطالب من اإلحرا..التعامل مع قضية عدم دفع الرسوم املدرسية تكون بطريقة سرية مع األ -
 

 زيادة الرسوم المدرسية: 
 .عند تقدمي طلب زيادة الرسوم املدرسية اخلاصة باملدرسة دائرة التعليم واملعرفةجراءات واملواعيد املطلوبة من باإلتلتزم املدرسة 

 طريقة التسديد :

 يف حساب املدرسة. تحويل البنكيال عن طريق ميكن تسديد الرسوم املدرسية .1
 ساب مدرسة البشائر الخاصة في بنك دبي اإلسالمي :ح    
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