
 الخاصةمدرسة االتحاد 
 

 
 سياسات المدرسة المالية الخاصة بأولياء األمور 

 

 نسحاب(الا )التسجيل / استيفاء الرسوم /

 
عادة التسجيل: ❖   التسجيل وا 

 
طالمب تغطيمة رسموم امتحانمات تقيميم و يل لقماء تمتم ملمس تسمج درهمم 005مبلغ  المدرسة ىتتقاض التسجيل:وم طلب رس .1

يمكن استردادها تم  حمال ر مب الطالمب بممدم مواصملة التسمجيل تم   وال المدرسيةوم الرس حتت وال ترصد ال تندرججديد 
 المدرسة.ب خاصة ت  ألسبام قبوله تقط ت  حال قامت المدرسة بمد استردادهاويمكن  .قبولهالمدرسة بمد 

 سجيل طالب جديمدء تاقل سنويةدرسية ال%( من قيمة الرسوم الم01دتع ما نسبته ) يتم: الجديدتسجيل الطالب رسوم   .2
  الدراسية.تحتسب من الرسوم 

  .لن يتم قبول الطالب دون دتع رسوم التسجيل -

أخر، ممع األخمب بممين يل الطالمب المتم لدراسم  عنمد تسمجأشهر لنهاية الممام ا من يتم احتساب الرسوم على ما تبقى -
 .كامل   بار أن كسر الشهر يمتبر شهرا  االعت

تحتسمب ممن الرسموم مدرسمية السمنوية وم الالرس من قيمة (5%دتع ما نسبته ) يتم: يمقدالالطالب تسجيل إعادة رسوم  .3
 الدراسية.

سمتحقة للسمنة األكاديميمة المالمدرسمية وتسمديد الرسموم  التسمجيلدتع رسوم إعمادة  طالب دونز مقمد لللن يتم حج -
    الحالية.

 
 

 :ة وسياسة الدتعاألقساط المدرسي ❖

 
 التال :نحو يك مصرت  تقط( على ال)نقدا  أو بشث دتمات ى ثلعليتم دتع الرسوم الدراسية  -

 أومخصوما  منها رسوم التسجيل دراسية % من الرسوم ال33من كل عام، وقيمتها  1/9الدتمة األولى بتاريخ  .1
  .رسوم إعادة التسجيل المدتوعة

 % من الرسوم الدراسية.33 عام وقيمتهاكل من  12/ 1الدتمة الثانية بتاريخ  .2

 % من الرسوم الدراسية.34 متهاعام وقيمن كل  1/2يخ تار لثالثة با تمةدلا .3

يمتم تسمليمهما ممع  1/2و 1/12بتماريخ ير شيكين مسمتحقا المدتع حر لثة عن طريق تيتم تسديد الدتمة الثانية والثا -
  عام.من كل  1/9اريخ تبالدتمة االولى 

درسممة عممن ولمم  األمممر إلممى المالدراسممية  لرسمموما جهممة الممممل أو جهممات أخممر  بممدتع لتمم  تقمموم بهمماتمم  الحمماالت ا -
 المرتق. "ملطريق جهة الم اعتماد دتع الرسوم الدراسية عن"مباشرة، يرجى تمبئة نموبج 

 مرتجع.درهم عن كل شيك  100سوس يتم احتساب مبلغ  -

 
 
 
 



 

 ة أو التأخر ت  دتمها:المدرسي ع الرسومدت عدم -

االجمراءات التاليمة بممد  عمل  يحمق للمدرسمة أخمبسة المدتع أة بحسب سياسيتأخر ول  األمر بدتع الرسوم المدر ال ت  ح
  مرة.ت  كل  أسبوع همدت ا  خطي إنبارا  مرات إنبار ول  األمر ثلث 

 جب نتيجة الطالب.  ح -

 الحاجة.جدد حسب أيام تإلى ثلثة  ا  لمدة تصلإيقاس الطالب عن الدراسة مؤقت -

 القادم.ر سياسة دتع الرسوم للمام ييتغ -

 .القادمالب للمام قبول الط تسجيل أوم عد -

 أخر .اصدار شهادة انتقال الطالب ت  حال االنتقال إلى مدارس م عد -

 

 :اباالنسحالرسوم عند  استرداد ياسةس ❖

 
عادة  .1      التسجيل:رسوم التسجيل وا 

ولمم   إلممى القممادملدراسمم  للمممام االطالممب  تسممجيلإعممادة  رسممومو ال يمكممن اسممترداد مبلممغ تسممجيل الطالممب الجديممد  -
االنتقمال  آخمر،ى بلمد المائلمة إلم ثبموت سمفر ومنها على سبيل المثال ال الحصر ) ةئيستثناحاالت ا  إال ت  رماأل

 إلى إمارة أخر (. 
راسم  تم  حمال تراجمع تقيميم أو إعمادة التسمجيل قبمل بدايمة الممام الديحق لمول  األممر اسمترداد رسموم التسمجيل  -

  أعلى. ى مدرسة بات تقييمطالب إلال التقوانتو  أدنى سإلى م يةرقابة المدرسالمدرسة بحسب جهاز ال

يحمق لمه اسمترداد  اسم ،الدر ت  حال دتع ول  األمر كامل الرسموم المدرسمية وقمرر االنسمحاب قبمل بدايمة الممام  -
  التسجيل.على أن تخصم منها رسوم التسجيل أو إعادة  المدتوعة،الرسوم 

 م الدراس :  المء اب عند بداالنسحا  .2
ن بمدء الممام أقمل مم أو وعين سبأ لمدة ت  المدرسةكان مسجل  مل إبا ية عن شهر كااسالب رسوما  در الط دديس -

   الدراس .
ممن قمل وأأسمبوعين كثمر ممن أل تم  المدرسمةمسمجل  ن كماإبا  ينكمامل ينالب رسوما  دراسمية عمن شمهر الط يسدد -

  الدراس .بدء المام  بمنشهر 
بمدء  بمنم  واحمد عمن شمهرممدة تزيمد رسمة المد  ت جل  مسكان إبا  ثلثة أشهر راسية عنب رسوما  دلاالط دديس -

  الدراس .المام 

 شروط أخر 
حول ر بته بممدم را  من تاريخ الطلب الخط  المقدم رسميا  من ول  األمر يتم احتساب قيمة الرسوم المستردة اعتبا •

  المدرسة.ب عن ( وليس  ياب الطالباالنسحا بت  المدرسة )طلاستمرار ابنه/ابنته 

 .ة على عشرة أشهرالدراسي   الرسومجمالر الواحد بقيمة إرسم الشهقيمة ر تقد •

  ة.درسالمب ت  مدة دوام الطال اب منوأيام الغي االجازات الرسميةتحتسب  •

  األممر يخ طلمب ولم بحسمب تمار  حمدة،تطبق سياسمة اسمترداد الرسموم الممبكورة أعمل  علمى كمل تصمل دراسم  علمى  •
 المدرسة.ن االنسحاب م

 بل بداية المام الدراس  تقط. لدراسة وق ل عدم التحاق الطالب با  حام الكتب ت سو تسترد ر  •

     %5والبالغة  وم المدرسية والكتب والمواصلت خاضمة لضريبة القيمة المضاتةماعدا الرسوم رسجميع ال •

 



لى أترع االنتقال ❖  خر : مدارس االتحاد األ من وا 

ل لمنتقم سمية حسمب رسموم الفمرع اا، تممدل الرسموم الدر لمختلفمةرس االتحاد ابين أترع مداقال الطالب ل انتت  حا -
 إليه

   لب:طاالتصل  ❖

و المدتوعمة أ ي ممن الرسمومسبب وت  أي وقمت ال يحمق لمه اسمترداد أن المدرسة ألي م إبا تقرر تصل الطالب -
  هتحويل

               
 

   مية البشرية رتة والتن لممهيئة اتتواتق مع سياسات   سياسات أعلالع جمي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al Ittihad Private School 

to Parents  edial Policies relatSchool Financ 

(Registration / Tuition Payments / Withdrawal) 

 

❖ Registration & Re-registration  

 

1. Application fee: The school charges AED 500 against processing the application 

of a new student to cover the costs of assessments exam, this application fee is 

not deductible from the tuition fees & it is not refundable in case the student 

decided not to continue the registration in the school and can only be refunded if 

the school decides not to continue the registration of the student. 

2. New Student Registration Fee: Payment of (10%) of the school’s annual tuition 

fees for a new student registration, and it is deductable from the tuition fee. 

- The student will not be accepted without paying the registration fees. 

- Fees will be calculated on the remaining months till the end of the 

academic year for late registration taking under consideration that a 

fraction of a month will be consider as a whole month.  

3. Existing student re-registration: Payment of (5%) of 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  

 

❖ 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 (33%) of the school 

tuition fees after deducting (re-registration fees) or (registration fees).  

2. Second installment on 1st December of every year, total of (33%) of the school 

tuition fees. 

3. Third installment on 1st February of every year, total of (34%) of the school 

tuition fees. 

- Second & third installment should be paid by two post dated cheques on 1st 

December & 1st February 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”. 

- AED 100 will be charged against every return cheque.  

 

 



-Failure to pay tuition fees or delay in payment: 

 In case of delay in payments as per the above school payment policy, the school has the 

right to proceed with the following procedures after sending three warning letters to 

the parent in writing: 
 

- Withholding student’s academic results.  

- Suspend the student for a period up to 3 days from attending classes 

renewed as and when required. 

- Changing the tuition fees payment terms to the parent for the next year. 

- Not accepting the student to re-register for next year.  

- Withholding the student’s transfer letter to other schools. 

 

❖ Withdrawal refund Policy:  

 

1. Withdrawal before the beginning of the academic year:  

- Re-registration fees / Registration are not-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.  

 

2. Withdrawal after the beginning of the academic year:  

 

- If the student was registered at the school for two weeks or less, one-month fees 

will be deducted. 

- If the student was registered at the school for a period between two weeks and 

one month, two months fees will be deducted. 

- If the student was registered at the school for more than a month, three months 

fees will be deducted.  

- The above conditions for refund apply to transportation fees if the service is 

provided by the school. 

 

Other conditions: 

• 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 “withdrawal request” form to the school.  

• One Month fee is calculated by dividing the total tuition fees by ten.  

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

attendance period.  

• The above-mentioned fees refund policy applies to each semester separately, 

according to the date the Parent’s requested to withdraw from the school. 

•  Book fees are refunded if the student did not attend to school and before the 

beginning of the academic year only. 

• 5% Vat will be applied on all fees except tuition fees, books & transportation.  

 

 



 

❖ Transfer between Al-Ittihad Private schools branches: 

- In case of any student transferring to another branch of Al-Ittihad Private 

Schools the tuition fees will be adjusted according to the new branch the 

student is transferring to. 

❖ Expelling Students: 

If for any case the school decides to expel a student, the tuition fees will not be 

refunded. 

 

Above policies are in line with the 

Knowledge & Human Development Authority (KHDA) policies 


