
Important Notice

Re-registration for Returning Students (2016-17 academic year):

 
There will be no increase of fees on the first installment paid prior to May 31, 2016.

Accordingly, the fees for academic year 2016-2017 will be the same as academic year 2015-2016. Please refer to the table 
below for details on installment fees for returning students: 
 

تَيبينَيىك طرنط

ثِرؤسةى ناونووسني بؤ ساَل خويَندىن 2016-2017 بؤ قوتابيياىن ثَيشوو :

ئةطةر هةموو قيستى يةكةمى ساَل خويَندىن 2016-2017 ثيَش 2016/5/31 بدةيت ئةوة هيض زيادةيةك ناضيَتة سةر تيَضووى خويَندىن 
قوتابخانة. لةم حالَةتة تيَضووى خويَندن بؤ ساَل2016-2017 وةكو خؤى دةبيَت بؤ ساَل خويَندىن2015-2016 )لةخوارةوة برِة ثارةى ديارى كراو بؤ 

هةر ئاستيَك كة مدنالَةكةت تيَدا ناونووس دةكةيت.(

لةخوارةوة خشتةى تيَضوو بةكارهيَرناوة بؤ قوتنابيياىن ثَيشوو كة هةموو تَيضووى يةكةمى خويَندن بةتةواوةىت دةدةن بؤ 
بةروارى2016/5/31.

مالحظة هاّمة
عملية الّتسجيل للعام 2016-2017 الخاّصة بالّتالميذ القدامى:

إن سّددتم كامل القسط األّول للعام 2016-2017 قبل 31 أّيار/مايو، لن تكون هناك أّية زيادات على الّرسوم المدرسّية. في هذه الحالة إّن رسوم عام 
2016-2017 ستكون نفسها رسوم عام 2015-2016 )تجدون أدناه المبلغ المخّصص للمستوى الّذي سيسّجل فيه ولدكم(.

إليكم جدول الّرسوم أدناه المستخدم للّتالميذ القدامى اّلذين سوف يسّددون القسط األّول بالكامل قبل 31 أّيار/مايو 2016

KG1 KG2 G1 G2 G3 G4

Tuition fees 3,615 3,885 3,975 4,395 4,395 4,760

Books 225 300 300 375 450 450

Cafeteria 960 960 960 960 960 960

Total 4,800 5,145 5,235 5,730 5,805 6,170

Installments/
Grade

1,205.0 1295 1325 1465 1465 1586.67

For late re-registration (after May 31, 2016) and new student’s registration for the 2016-17 academic year, please 
refer to the table below for details on installment fees:

لةكاىت ناونووسني لةدواى  31 /2016/5، بؤناونووىس قوتابيياىن تازة بؤ ساَل 2016 – 2017 ثَيويستة ثابةند بن بةم خشتةيةى خوارةوة :

في حال الّتسجيل بعد 31 أّيار/مايو، ولتسجيل الّتالمذة الجدد للعام 2016 – 2017 يرجى اعتماد جدول الّرسوم المبّين أدناه:

KG1 KG2 G1 G2 G3 G4

Tuition fees 3825 4080 4140 4560 4560 4950

Books 225 300 300 375 450 450

Cafeteria 960 960 960 960 960 960

Total 5010 5340 5400 5895 5970 6360

Installments/
Grade

1275 1360 1380 1520 1520 1650



Payment can be made in full or in the following installments:

• First Payment: Tuition Fee + Book Fee  + Bus Fee, due by March 1, 2016
• Second payment: Tuition Fee + Food Service, due by July 1 ,2016
• Third payment: Tuition Fee, due by November 2, 2016
*New students will be charged an additional amount of USD 750 as registration Fees
*The uniform fee is due when the uniform is collected by the family right before the academic year begins in late August, or early 
September.
*The average price for 1 set of uniform is between $200 and $300

تَيضووى قوتابخانة بةتةواوى دةدريَت ، يان بة ضةند جاريَك وةك ئةوةى ديارى كراوة :

• ثيَداىن يةكةم  تيَضووى خويَندن دةطريَتةوة + تيَضووى ثةرتووك + تيَضووى ثاس. لة 1 /4/  2016 وةردةطرييَت.
• ثيَداىن دووةم ئةمانة دةطريَتةوة تيَضووى خويَندن + تيضووى خواردن لة 1 /7/ 2016 وةردةطرييَت.

• ثيَداىن سيَيةم لة قيست 2 /11/ 2016 وةردةطرييَت.
*لةطةَل  برِة ثارةى 750 دوالر أمريىك  بؤ ناونووىس قوتاىب نوَى. 

* تيَضووى جل و بةرطى يةكتاثؤىش قوتابخانة لة اليةن دايك و باوكةوة دةرديَت لةسةرةتاى دةست ثيَكردىن ساَل خويَندن ، يان لةكؤتايى 
مانطى 8 يان سةرةتاييةكاىن مانطى 9.

تاقميَك لة جلَو بةرطى يةكتاثؤىش قوتابخانة دةطاتة نيَوان$300-200.

يتّم دفع القسط المدرسّي بالكامل، أو عبر دفعات محّددة كاآلتي:

• الّدفعة األولى من القسط تتضّمن الّرسوم الّدراسّية + رسوم الكتب + رسوم الّنقل. يتّم استيفاؤها في 1 نيسان/أبريل 2016
• الّدفعة الّثانية من القسط تتضّمن الّرسوم الّدراسّية + رسم الّطعام. يتّم استيفاؤها في 1 تّموز/يوليو 2016

• الّدفعة الّثالثة من القسط يتّم استيفاؤها في 2 تشرين الّثاني/نوفمبر 2016
*يضاف رسم تسجيل قدره 750 دوالر أميركّي للّطّلاب الجدد. 

* رسم الّزّي المدرسّي يتّم تسديده من قبل األهالي قبيل بدء العام المدرسّي، أي في أواخر شهر آب/أغسطس، ومع أوائل شهر أيلول/سبتمبر.
متوسط قيمة الّطقم الواحد من الّزّي المدرسّي يتراوح بين 200 – 300 دوالر أمريكّي.

After May 1, 2016, re-registration of current students will be subject to availability.

Payments can be made at the school or at any branch of IBL Bank.

Please note that signing this form does not reserve a seat for your child.  The seat will be reserved only after making the payment.
دواى  بةروارى 1/ 5/ 2016 بؤ دووبارة ناوونوىس قوتابيياىن ثيَشوو تةنها لةكاىت بووىن جيَطا دةبيَت .

IBL دةتوانن تيَضووى قوتابخانة لة قوتابخانة بدةن يان لةريَطاى بانىك

بؤ ئاطاداريتان بةواذوو كردنتان لةسةر ئةم نامةية ماناى ئةوة ناطةيَنيَت كة شويَنتان بؤ مندالَةكةتان طرتووة. تةنها بةثيَداىن تيَضووى ثيَويست 

دةتوانن شويَن بؤ مندالَةكةتان دابني بكةن . 

بعد 1 أّيار/مايو، إّن إعادة تسجيل الّطّلاب القدامى يتّم فقط في حال توّفر المقاعد.

IBL يمكنكم تسديد الّرسوم المدرسّية في المدرسة أو عبر بنك


