
أغسطس 15 قبل-   األول القسط حساب باقى

ديسمبر 15 قبل-   الثانى القسط حساب

 

:التاريخ:                                                                      األمر ولي امضاء

:الدراسي العام:                                                 الفصل:                                         االسم

.الشيء هذا قيمة األمر ولي يسدد إهمال، أو عمد عن المدرسة آثاثات من أي بإتالف الطالب أحد قيام عند* 

.فقط سددوا لمن إال بالمشاركة واليسمح القيمة هذه ليسدد األمر ولي بها ويبلغ حدة علي رحلة كل قيمة تقدر: للرحالت بالنسبة* 

.بالشيكات الدفع قبول يتم ال و المدرسة حسابات بمكتب المصاريف سداد يتم* 

الطالب ملف سحب إجراءات

 عام، كل من سبتمبر من األول هو الدراسى العام بداية أن االعتبار فى األخذ مع الدراسي، العام بداية قبل الطالب أوراق سحب حالة في* 

.فوعة المد األقساط من% 10 خصم يتم

ً و ذلك و أغسطس و مايو فى المسددة األول القسط مصروفات استرداد يتم ال الدراسة بدء حالة في*  .13/1/2003 بجلسة الصادر الوزاري للقرار فقا

ً%  10 خصم يمنح*  .المصاريف إجمالي من الثاني الطفل من بدءا

ً التلميذ ترك عند وترد (الكتب غالء حالة في للزيادة قابله) الكتب علي تأمين جنيه 2000 مبلغ يدفعٍ*   يكون أن علي عليه يستحق ما كل سداد بعد للمدرسة نهائيا

:كالتالي الكتب تسليم نظام

.جيدة حالة في العام نهاية في استردادها يتم أن علي الدراسي العام بداية في الكتب التلميذ يسلم- 1

ً الكتب قيمة من% 25 األمر ولي يسدد- 2  المناهج بعض تغيير حالة فى واحدة سنة على% 100 أو سنتين على% 50  أو سنوات 4 على االستهالك  حسب سنويا

.أغسطس شهر فى يسدد ما مع المبلغ هذا دفع يتم سوف. المختلفة والمطبوعات الكراسات ثمن إضافة بعد ذلك و الفرنسى القومى التعليم قبل من

.الدفع إيصال إستالم بمجرد ثمنه تسديد األمر ولي وعلي للتلميذ الكتاب يرد سيئة حالة في العام نهاية في الكتب إعادة حالة في- 3

.ثمنه األمر ولي يسدد المدرسة من المستعار الكتاب تلف أو فقد حالة في- 4

 هذا بعد للتلميذ مكان وجود عدم حالة في مسئولة غير المدرسة أن كما الباص من التلميذ سحب حالة في ترد وال مايو 15 قبل واحدة دفعة الباص مصاريف  تدفع* 

. اختياريه الباص خدمة و (محدودة األماكن بأن العلم مع) التاريخ

.الرفض أو القبول الحاالت جميع فى ترد ال القبول امتحان و التقديم فايل مصروفات*

  األول للطفل جنيه 10000:      التسجيل رسوم دفع بعد بالمدرسة مسجل التلميذ يعتبر* 

الثاني للطفل جنيه 9000 

ً جنيه 8000  الثالث الطفل من بدءا

.رسوم التسجيل الترد في حالة سحب التلميذ من المدرسة*

المالية الالئحة

 ظروف أي أو إقتصادية أزمة اليورو، سعر في حاد إرتفاع يحدث لم ما التالية األعوام أو نفسه العام خالل ثابتة وتظل  الدراسي العام علي األسعار هذه تطبق* 

.مفاجئة

%.7 إلي% 5 من سنوية زيادة هناك* 

مايو 15 قبل-   األول القسط حساب تحت:                             قسطين علي السداد يتم* 

 يتم لم ما والدراسة الباص خدمة بإيقاف بعدها المدرسة إدارة وستقوم أسابيع أربع أقصي وبحد التواريخ هذه بعد تأخير أسبوع كل عن% 1 غرامة توقيع يتم* 

.بالغرامة السداد

 شهر نهاية حتي الدفع عدم حالة في الغي التسجيل هذا اعتبار في الحق وللمدرسة بالمدرسة التلميذ تسجيل تجديد طلب بمثابة مايو شهر فى المدفوع المبلغ يعتبر* 

.مايو


