Please refer to the tuition information for academic year 2019-2020 below
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G2

G1

KG2

KG1

5,825

5,425

5,220

4,665

4,455

4,085

Tuition fees

Services provided by School (OPTIONAL):
			)Cafeteria service: 330 USD per term (recommended for KG1, KG2 & G1
						Payment can be made in full, or in the following installments:
1st Payment consists of the 1st Installment of the Tuition Fee + Bus Fee, which is due 1/February/2019
			2nd Payment consists of the 2nd Installment of the Tuition Fee + Food Service, which is due 01/July/2019
					3rd Payment consists of the 3rd Installment, which is due 02/November/2019
				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.
**School fees include Tuition fees, books, access to SABIS® E-books, and access to SABIS® software applications used by
students.

خزمهتگوزارى پێشكه شكراو لهاليهن قوتابخانهوه (ئارهزوومهندانهيه)
خزمهتگوزارى چێشتخانه  330 :دۆرالى ئهمريىك بۆ يهك وهرز (ئامۆژگاريتان دةكهين بۆ قوتابيياىن باخچهى ساوايان و پۆىل يهك).
دهتوانرێت تێچووى قوتابخانه بهتهواوى دهدرێت  ،يان به چهند جارێك وهك ئهوهى ديارى كراوه:
پێداىن يهكهمتێچووى يهكهمى خوێندن  +تێچووى پاس .له  ٢٠١٩\٢\١وهردهگريێت.
پێداىن دووةم ئهمانه دهطرێتهوه تێچووى دووهمى خوێندن  +تيچووى خواردن له  ٢٠١٩\٧\١وهردهگريێت.
پێداىن سێيهم قيستى سێيهمى تێچووى خوێندن دهگرێتهوه كه له  ٢٠١٩\١١\٢وهردهگريێت.
لهگهڵ بڕه پارهى  750دۆرالى ئهمريىك بۆ ناونووىس قوتاىب نوێ.
تێچووى جل و بهرگى يهكپۆىش قوتابخانه راستهوخۆ له اليهن دايك و باوكهوه وهردهگريێت لهسهرهتاى دهست پێكردىن ساڵى
خوێندن.
تێچووى قوتابخانه بڕه پارهى تێچووى پهرتووك و پهرتووىك خزمهتگوزارى ئهلكرتۆىن دهگرێتهوه ،خزمهتگوزارى ئهلكرتۆنی كهلهاليهن
قوتابييان بهكار دههێرنێت.

المقدمة من قبل المدرسة (اختيار ّية)
الخدمات
ّ
والص ّ
األول).
أميركي للفصل الواحد (ننصح بها لتالمذة صفوف ال ّروضات
خدمة الكافيتيريا 330 :دوالر
ّ
ف ّ
ّ
يمكن التّ سديد كام ً
ال أو على األقساط التّ الية:
ويتم استيفاؤها في  1شباط 2019
الدراس ّية  +رسوم النّقل
ّ
الدفعة األولى تتضمن القسط ّ
األول من الرسوم ّ
ويتم استيفاؤها في  1تموز 2019
الدراس ّية  +رسوم الطعام.
ّ
الدفعة ال ّثانية تتضمن القسط ال ّثاني من ال ّرسوم ّ
ّ
ّ
ّ
ويتم استيفاؤها في  2تشرين الثاني 2019
الدراس ّية.
ّ
الدفعة الثالثة تتضمن ال ّرسوم ّ
ّ
أميركي كرسم تسجيل
إضافية على الطالب بقيمة  750دوالر
سيتم فرض رسوم
ّ
ّ
ّ
راسي
الد
سيتم استيفاء رسوم الز ّّي
ّ
ّ
ّ
المدرسي من األهل فور حصولهم عليه ،وذلك قبيل بدء العام ّ
* ال ّرسوم المدرس ّية تتضمن تكاليف الكتب الورق ّية ،خدمة كتب سابس اإللكترون ّية ،و خدمة التّطبيقات اإللكترون ّية المستخدمة
من قبل ّ
الطالب

