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إرشادات التسجيل:
ً:يقبل الطالبـ/ـة في المدارس رسميا عند استيفاء الشروط التالية:
 - 1إحضار المستندات المطلوبة الستكمال إجراءات القبول وهي:
 الشهادة الدراسية المؤهلة للصف المطلوب. صورة بطاقة العائلة للسعوديين ،أو صورة من اإلقامة لغير السعوديين. صورة جواز السفر. صورة شهادة الميالد. أربع صور شخصية حديثة. شهادة التطعيم. مخالصة مالية من المدرسة السابقة (لغير السعوديين) . تعبئة طلب االلتحاق والتوقيع عليه من قبل ولي األمر. إجراء المقابلة الشخصية واختبار القبول في المرحلة. - 2تسديد الرسوم حسب النظام.
 - 3إحضــار ملــف الطالبـ/ـــة مــن المدرســة الســابقة (إن وجــدت بعــد إنهــاء
إجــراءات القبــول).
بنــاء علــى تســجيل ابنكم/ابنتكــم فــي مــدارس المملكــة فأنتــم توافقــون على
مــا يلــي:
 -1ينبغــي علــى ابنكم/ابنتكــم حضــور كل الحصــص الدراســية واالختبــارات فــي
وقتهــا ،إال  1فــي حــال وجــود مــرض أو ظــرف طــارئ .وال يســمح بالتغيــب عــن
االمتحــان أو عــدم تســليم أو غيرهً.الواجبــات فــي الوقــت المحــدد تحــت أي
ظــرف كان ،ســفرا
 -2ينبغي على ابنكم/ابنتكم تسليم فروض التقييم في الموعد المحدد.
 - 3فــي حــال غيــاب ابنكم/ابنتكــم ينبغــي إشــعار المدرســة بأســباب الغيــاب
والمــدة المتوقعــة لــه.
 -4ينبغــي التأكــد أن رقــم جوالكــم الحالــي ،وبريدكــم اإللكترونــي ،وقنــوات
االتصــال األخــرى بكــم فــي الحــاالت الطارئــة متوافــرة لــدى المــدارس.
 -5يقــوم ولــي األمــر باالطــاع مــن خــال الموقــع اإللكترونــي للمــدارس علــى
سياســات وإجــراءات المــدارس فــي الجوانــب التربويــة والتعليميــة ونظــام
الرســوم الدراســية والتقيــد بهــا.

Registration instructions:
Student will be accepted officially when he/she complete the
following:
1- Submit the following documents to validate admission:
-School certificates that prove class level.
-A photocopy of ID( for Saudi students)or a photocopy of Iqama
Permit.
-A copy of the students passport
-Birth Certificate.
-Four recent photographs.
-A Vaccination certificate.
)-Financial clearance from previous school for (non-Saudi
-A completed Application form. 2- Make a personal interview and
an admission test within the stage.
3- Pay the school tuition According to school policy.
4- Submit the student’s file from the previous school.
By enrolling your child in Kingdom Schools you are agreeing that:
1- Your child will attend ALL classes and examinations on time
unless there is a serious illness or a family emergency. Under no
circumstances can the school accept holiday travel as a justified
excuse for nonattendance at exams and/or completing assignments
on time.
2- Your child will meet deadlines for all assessment tasks.
3- Whenever your child is absent you will notify the school of the
reason for the absence and the expected duration.
4-You will ensure that the school has your current mobile
number, e-mail address and emergency contact details. 5- It is the
responsibility of the parent and student to read the Schools› policies
and procedures uploaded in the website

Next Page

previous Page
.1يعتمد التسجيل رسمي ًا بعد موافقة المرحلة وتسديد الرسوم الدراسية للفصل
كاملة.
الدراسي
ً
.2في حال رغب ولي األمر في انتقال الطالب/ة من المدارس ،فإنه يتوجب عليه
إباغ إدارة القبول والتسجيل خطي ًا قبل بدء الفصل الدراسي وذلك لتفادي استحقاق
الرسوم ،علما أنه في حال االنتقال من المدارس قبل بدء الفصل الدراسي ال يتوجب
على الطالب/ة دفع أية رسوم.
 .3إذا تم االنتقال خال األسبوعين األولين من بدء الفصل الدراسي فيستحق دفع % 50
من رسوم الفصل<
كاملة إذا تم االنتقال بعد انتهاء األسبوع
.4ويستحق دفع رسوم الفصل الدراسي
ً
الثاني.
.5فــي حــال عــدم رغبــة المــدارس فــي اســتمرار الطالــب فيهــا يعــاد إليــه مــن الرســوم
بنســبة
ما تبقى من العام الدراسي.
.6المقصــود ببدايــة العــام الدراســي أو الفصــل الدراســي اليــوم األول مــن الدراســة حســب
التقويــم المعتمــد مــن وزارة التعليــم.
.7يحق لمدارس المملكة التعديل على الرسوم بالزيادة أو النقصان ،وإشعار أولياء
األمور بذلك من خال المراسات أو إعالنات المدارس عبر الموقع الرسمي.
يتم سداد الرسوم الدراسية المستحقة في مكاتب اإلدارة المالية وذلك نقداً ،أو
بواســطة شــيك ،أو حوالــة مصرفيــة صــادرة عــن أحــد البنــوك فــي المملكــة ،ومدفوعــة ألمــر
«شــركة مــدارس المملكــة المحــدودة» ،علم ـ ًا أن الرســوم الدراســية تســتحق الســداد فــور
إبــاغ الطالــب بقبولــه رســمي ًا للدراســة فــي مــدارس المملكــة ،وعنــد انتهــاء عالقــة الطالــب
بالمدرســة أو التأخــر فــي التســديد ال يتــم تســليم الملــف إال بعــد ســداد المســتحقات المالية
نقــد ًا أو بشــيك مصــدق أو إيــداع بالحســاب فقــط وهــي علــى النحــو اآلتــي:

1.Registration is completed only when Kingdom School’s approval is
issued and the school tuition fees are paid.
2.If a parent intends to transfer his son/daughter to another school, he
should inform the admission’s office in writing before the start of the
semester to avoid any school tuition fee payment.
3.If a parent transfers his son/daughter from the school during the first
two weeks of the semester, he pays fifty (50) percent of the semester’s
school tuition fees.
4.If a parent transfers his son/daughter from the school after the first two
weeks of the semester, he pays the entire semester’s school tuition fees.
5.If a student transfers to another school upon the school’s
recommendation, the school refunds the value of the rest of the semester.
6.The first day of the scholastic year is considered the start of the year.
7.Kingdom Schools has the right to increase or decrease school tuition
fees. The school will inform the parents of any changes via the school’s
website, email or SMS messages.
School tuition fees are paid to Kingdom School’s Finance Department by
cash, check or a remittance issued through a Saudi Arabia bank to the
school’s account. School tuition fees must be paid when the student is
informed that he/she is accepted to the school. Students will not receive
their school files or report cards until school tuition fees are paid in full.

المرحلة

الرسوم Grade Fee

Grade

رياض األطفال

36000 SR

KG

االبتدائية ()G6 - G1

51000 SR

)Elementary (G1 – G6

المتوسطة ()G8 - G7

55000 SR

)Middle School (G7 – G8

الثانوية ()G12 - G9

57000 SR

)High School (G9-G12
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I have read, understand, and agree to the policies and requirements.

قــرأت وأطلعــت علــى جميــع السياســات واالجــراءات المطلوبــة والمذكــورة ،وعليــه
أوافــق علــى الحــاق أبنــي /ابنتــي

Apply

