Day/Date: Thursday, 19/01/2017

Ref. No.: AS/3/52E/2016-17

Subject: Notification: Re-Registration Period
Dear Parent,

The school administration would like to announce the opening of the re-registration period for next academic year 20172018 starting from 22/01/2017 to 23/02/2017.
The above-mentioned period is specific to our current registered students. After this period the registration will be
open for new students and students who are registered already on our waiting lists.
Kindly note the following:
1. The re-registration fee is 500 AED (cash payments to be deducted from the school fees for the academic year 20172018).
2. Seat Cancelation is for free only until 31/05/2017.
3. Failure to submit the new academic year 2017-2018 payments / instalments or to complete the registration process after
reserving a seat will result in seat reservations being cancelled. Deadline for completion is 07/09/2017.
4. School Administration will not be held accountable for reserving the student’s seat after the above-mentioned period.
The kg1 New Admission starts from 22/01/2017. Age as per the ministry rule is:
 Kg1 (4 years; students born in 2013).
 Priority will be given to all early registrations.

Re-Register Now! - Avoid losing your son/daughter seat and long queues!
Administration

إشعار فتح ابب إعادة التسجيل للعام الدراسي القادم 2018-2017
الرقم املرجعيAS/3/52A/2016-17 :

اليوم والتاريخ :اخلميس ،املوافق 2017/01/19

السادة أولياء األمور الكرام  ..حتية طيبة وبعد ،،
ابتداء من اتريخ  ، 2017/01/22ولغاية .2017/02/23
تعلن إدارة املدرسة عن فتح ابب إعادة التسجيل للعام الدراسي القادم 2018-2017
ً
مع العلم أن أولوية التسجيل للطالب املسجلني يف املدرسة للعام الدراسي احلايل ،وسيتم فتح ابب التسجيل للطالب اجلدد والطالب املسجلني يف قوائم االنتظار بعد هذه املدة.
لذا نفيدكم علماً بضرورة املبادرة إىل تسجيل أبنائكم يف الفرتة الواردة أعاله مع مراعاة ما يلي:

 .1رسوم إعادة تسجيل الطالب هي ( )500درهم عن كل طالب ،تدفع نقداً وحتسم من إمجايل الرسوم الدراسية للعام القادم.
 .2تسرتد رسوم إعادة التسجيل ( )500درهم عن كل طالب فقط يف حال إلغاء التسجيل قبل اتريخ .2017/05/31

 .3يعترب احلجز الغياً يف حال عدم استكمال إجراءات التسجيل وتسديد الدفعات املستحقة عن العام الدراسي اجلديد  2018-2017قبل اتريخ .2017/09/07

 .4اإلدارة غري ملزمة حبجز املقعد بعد فوات املهلة احملددة إلعادة التسجيل.

تسجيل طالب الروضة األوىل:
بدءاً من يوم األحد ،املوافق  2017/01/22سيتم فتح ابب التسجيل لطالب الروضة األوىل (ملواليد عام .)2013

ابدر حبجز مقعد ابنك فاألولوية ملن سبق.

شاكرين لكم تعاونكم وحسن استجابتكم
إدارة املدرسة

