
Services provided by School (OPTIONAL):

Please refer to the tuition information for the academic year 2020-2021 below

Grade KG1K KG2 G1 G2 G3 G4

School fees* 4,085 4,455 4,665 5,220 5,425 5,825

.  Cafeteria service: 990 USD per year (recommended for KG1, KG2 & Gr. 1)
 Payment can be made in full, or in the following installments:
 1st payment consists of the 1st installment of the Tuition Fee + Food Service, which is due 05/April/2020
 2nd payment consists of the 2nd installment of the Tuition Fee + Food Service, which is due 01/July/2020
 3rd payment consists of the 3rd installment, which is due 02/November/2020
 New students will be charged an additional amount of US$ 750 as registration fees
 The Uniform Fee is due when the uniform is collected by the family right before the Academic Year begins.

خزمه تگوزارى چێشتخانه  : ٩٩٠ دۆالرى ئه مریكی بۆ یه ك ساڵ (ئامۆژگاریتان ده كه ین بۆ قوتابییاىن باخچه ى ساوایان و پۆىل یه ك).
تێچووى قوتابخانه  به ته واوى ده درێت ، یان به  چه ند جارێك وه ك ئه وه ى دیارى كراوه  :

پێداىن یه كه م  تێچووى یه كه مى خوێندن + تێچووى خواردن. له  ٥ /٤/  ٢٠٢٠ وه رده گیرێت.
پێداىن دووه م ئه مانه  ده گرێته وه  تێچووى دووه مى خوێندن + تیچووى خواردن له  ١ /٧/ ٢٠٢٠ وه رده گیرێت.

پێداىن سێیه م قیستى سێیه مى تێچووى خوێندن ده گرێته وه  كه  له   ٢ /١١/ ٢٠٢٠ وه رده گیرێت.
له گه ڵ  بڕه  پاره ى ٧٥٠ دوالر ئه مریىك  بۆ ناونووىس قوتاىب نوێ.

تێچووى جل و به رگى یه كتاپۆىش قوتابخانه  راسته وخۆ له  الیه ن دایك و باوكه وه  وه رده گیرێت له سه ره تاى ده ست پێكردىن ساڵى خوێندن.
@ بڕه  پاره ى تێچووى په رتووك و په رتووىك خزمه تگوزارى ئه لكرتۆىن ده گرێـته وه ، خزمه تگوزارى ئه لكرتۆنی كه له الیه ن قوتابییان به كارده هێرنێت
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*The price includes books, access to SABIS® E-books, and access to SABIS® software applications used by students.                    

خزمه تگوزارى پێشكه شكراو له الیه ن قوتابخانه وه  (ئاره زوومه ندانه یه )
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خدمة الكافيتيريا: ٩٩٠ دوالر أميركّي في الّسنة (ننصح بها لتالمذة صفوف الّروضات والّصّف ا�ّول).  
يتّم دفع القسط المدرسّي بالكامل، أو عبر دفعات محّددة كا�تي:

الّدفعة ا�ولى تتضّمن القسط ا�ّول من الّرسوم الّدراسّية + رسوم الّطعام.  يتّم استيفاؤها في ٥ نيسان ٢٠٢٠
الّدفعة الّثانية تتضّمن القسط الّثاني من الّرسوم الّدراسّية + رسوم الّطعام. يتّم استيفاؤها في ١ تّموز/يوليو ٢٠٢٠

الّدفعة الّثالثة تتضّمن القسط الّثالث من الّرسوم الّدراسّية، ويتّم استيفاؤها في ٢ تشرين الّثاني/نوفمبر ٢٠٢٠
يضاف رسم تسجيل قدره ٧٥٠ دوالر أميركّي للّطّلاب الجدد. 

يتّم استيفاء رسم الّزّي المدرسّي من ا�هالي، فور حصولهم عليه، وذلك قبيل بدء العام المدرسّي.
@ إن المبلغ يتضّمن الكتب الورقّية، خدمة كتب سابس اµلكترونّية، خدمة الّتطبيقات اµلكترونّية المستخدمة من قبل الّطّلاب.

الخدمات المقّدمة من قبل المدرسة (اختيارّية)
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